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INLEIDING   

 

Deze inleiding gaat in op de centrale onderzoeksvraag van dit scriptiedocument, namelijk 

de impact van gentrificatie op het veiligheidsgevoel van buurtbewoners in Antwerpen Noord. 

Hiervoor worden de kaders en concepten weergegeven die de centrale onderzoeksvraag 

ondersteunen. Tot slot biedt deze inleiding een korte weergave van de opbouw van deze scriptie. 

1 Context en probleemstelling 

De grootstad heeft zich doorheen de geschiedenis in goede en slechte tijden altijd kunnen 

handhaven. Het resultaat is een fascinerende mix van tijden en stijlen. De Vlaamse steden 

pronken met hun verleden, maar er is enorm veel slijtage aan de gebouwde infrastructuur van de 

stad. De aantrekkingskracht en bindingskracht van de historische stad laat het afweten. De 

stadsvlucht doet deze negatieve kijk op de stad nog meer versterken. Het Vlaamse stedenbeleid is 

daarom lange tijd vergeten geweest (Keulen, 2004). Als antwoord op deze stadsverloedering 

krijgt de stad een prioritaire plaats op de Vlaamse overheidsagenda en komt de problematiek 

onder de aandacht. Een beleidsnota stedenbeleid wordt ontwikkeld met diverse vormen van 

planning en ontwerp. De centrale uitdaging is het realiseren van sterke steden door de 

ondersteuning en opvolging van stadsvernieuwingsprojecten in de 13 centrumsteden (Claeys & 

Vettenburg, 2005; Geerts, 1998; Keulen, 2004). Talrijke pilootprojecten floreren om de steden en 

zijn buurten aangenamer en leefbaarder te maken en om het burgerschap te versterken door uit te 

gaan van de eigen capaciteit en eigen verantwoordelijkheid. Burgerschap is namelijk meer dan 

alleen een formele participatiemogelijkheid en individuele rechten. Het verwijst vooral naar de 

erkenning van de verschillende manieren waarop mensen met verschillende kwaliteiten en 

mogelijkheden in de samenleving aanwezig zijn. De diversiteit aan ‘burger zijn’ moet 

gerespecteerd worden. Het gaat om een passieve vorm van participatie waarbij burgerschap een 

voortdurend leerproces is naar het leren omgaan met diversiteit en de erkenning van diversiteit 

als een kenmerk van identiteit. De identiteit wordt namelijk gevormd in interactie met anderen. 

Een individu kan slechts een partiële identiteit zijn. Hij kan niet alle mogelijke identiteiten 

aannemen, maar deze wel gaan verkennen en ermee leren omgaan. Burgers bevinden zich 

daarom steeds in een leerproces (Pinxten, 2007). Dit komt sterk tot uiting in een stedelijke 

samenleving die gekenmerkt wordt door een diversiteit aan culturen, densiteit, sociale contrasten, 

enzovoort. Het leren omgaan met deze diversiteit en diverse andere identiteiten is stedelijk 
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burgerschap. De hulpverlening speelt hierin een belangrijke rol door ondersteuning te bieden bij 

het leren omgaan met deze verschillende identiteiten (Bouverne-De Bie & De Visscher, 2008).  

Dankzij deze sterke focus op de stad is de concurrentie tussen steden nog nooit zo groot 

geweest om investeringen, bezoekers en kapitaalkrachtige bewoners aan te trekken. 

Stadsbesturen proberen hun voorkomen en hun imago te verbeteren door de heraanleg van de 

publieke ruimte. Dit nieuwe Vlaamse stedenbeleid heeft zowel een positieve als negatieve 

uitwerking op de leefomgeving van stadsbewoners. Er bestaat geen twijfel over dat het versterken 

van de stad en zijn leefomgeving een positieve invloed heeft op het stadsimago. Steden worden 

aangenamer om te vertoeven én te wonen. De keerzijde van de medaille is minder positief, maar 

ook minder zichtbaar. De heropleving van steden en de aantrekking van nieuwe kapitaalkrachtige 

middenklasse families veroorzaakt sociale verdringing in de stadsbuurten. Oorspronkelijke 

bewoners moeten wijken voor infrastructuren en activiteiten of voor koopkrachtige nieuwe 

bewoners. Hierbij kan de sociale productietheorie van Lefebvre (1991) geplaatst worden. Hij 

omschrijft ruimte als een sociaal product dat bestaat uit sociale actie en interactie. Zonder ruimte 

zouden er geen relaties zijn. Het is een complexe sociale constructie die activiteiten en percepties 

in de samenleving beïnvloedt. De productie van de stedelijke ruimte is volgens hem dan ook 

fundamenteel voor de reproductie van de samenleving, met andere woorden het kapitalisme. Een 

kapitaalkrachtige groep gebruikt deze ‘sociale productie van de ruimte’ als middel om te 

domineren. Ruimte is dus niet alleen een product, maar biedt ook de mogelijkheid tot het hebben 

van controle en macht en kan zo leiden tot de sociale verdringing van andere groepen. Tevens 

leidt de fysische vernieuwing van de stad tot de constructie van een nieuwe ruimte waar nieuwe 

sociale relaties moeten gevormd worden met de sociale verdringing van minder kapitaalkrachtige 

groepen tot gevolg. 

Dit fenomeen vertaalt zich in de term gentrificatie. Gentrificatie, vanuit sociologisch 

oogpunt bekeken, is het proces van sociale verdringing van oorspronkelijke bewoners uit een 

goedkope achtergestelde buurt. Dit tengevolge van fysische vernieuwing en de instroom van 

kapitaalkrachtige en hoog opgeleide inwijkelingen die geleidelijk deze achtergestelde buurt 

inpalmen (Gatz, 2005). Oorspronkelijke bewoners worden naar de 19de-eeuwse gordel van de 

stad verdrongen en worden op allerlei terreinen uitgesloten. Zij beschikken niet over de 

mogelijkheid om zich te integreren in de nieuw gevormde ruimte (Lefebvre, 1991).  

In dit licht kan gentrificatie gezien worden als een distinctiestrategie. De middenklasse 

onderscheidt zich op basis van smaak en kapitaalkrachtige levensstijl van de oorspronkelijke 
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bewoners die geleidelijk plaats ruimen voor deze nieuwe middenklasse met zijn nieuwe 

levensstijlen (Boterman, 2005). Baeten (2007) geeft aan dat gentrifiers de stedelijke 

verscheidenheid van dichtbij willen meemaken en consumeren, maar tegelijkertijd willen ze deze 

verscheidenheid negeren door homogene verwachtingen te stellen inzake stedelijk leven en 

stedelijke bewoners. Door de immigratie en economische processen is de stad een kader van vele 

levensstijlen en vele culturen. Dit gebrek aan vaste culturele referenties versterkt het 

onzekerheidsgevoel. Een belangrijk punt is zicht te krijgen op de betekeniskaders die in het 

dagelijkse leven in verschillende stedelijke contexten worden gebruikt. Er is namelijk een 

verschil tussen een kleine wereldstad als Brussel en een grootstad als Antwerpen. Dit verschil 

vertrekt vanuit een eigen verleden en erfgoed, een eigen bevolkingssamenstelling, een eigen 

bezoekers- en gebruikersprofiel en een eigen politiek beleid (Boudry et al., 2003). Het eenzijdig 

aantrekken van jonge tweeverdieners is daarom niet in alle wijken wenselijk. Op deze manier 

wordt sociale verdringing van de kansarme oorspronkelijke bewoners in de hand gewerkt. Voor 

hen is er geen plaats meer. De stad pakt de problemen van deze woonwijken niet aan, maar men 

verandert de woonwijken (Lambrechts, 2005). De stad is geen frontier waarbij duidelijke grenzen 

zijn tussen bevolkingsgroepen en tussen buurten, maar een dichtbewoonde bestaande 

sociaalgeografische eenheid die niet zomaar mag verwaarloosd worden door de opkoop en 

vernieuwing van goedkope woningen (Smith, 1991). De stad mag geen speelterrein zijn van het 

kapitalisme zonder respect voor de diversiteit van buurten en zijn buurtbewoners (Baetens, s.d., 

p.7-8). De oorspronkelijke bewoners kunnen dergelijke vernieuwingen niet veroorloven en zien 

hun buurt veranderen en innemen door een nieuwe groep van mensen die een geheel van andere 

voorkeuren, wensen en verlangen heeft. Deze nieuwe middenklasse verlangt naar een grotere 

veiligheid, leefbaarheid, netheid en gezelligheid. De eigenheid van de heterogene stadsbuurt moet 

daarom plaatsmaken voor de verwachtingen van deze nieuwe middenklasse. Dit zorgt voor 

tegenstrijdige gevoelens, onzekerheid voor beide groepen, onveiligheidsgevoelens, eenzaamheid, 

anonimiteit en sociaal isolement. Met als gevolg dat de breuklijnen tussen beide groepen worden 

vergroot, maar waardoor ook oorspronkelijke bewoners wegtrekken aangezien ze zich niet meer 

thuisvoelen in de buurt (Geldof, 2006; Reijndorp, 2004).  

Een extreem gevolg hiervan is dat de middengroepen uit angst voor de problematieken 

van onveiligheid zich gaan afzonderen van de anderen. Een overdreven veiligheidsdenken vloeit 

hieruit voort. Kapitaalkrachtige bewoners gaan wonen in lofts en appartementsgebouwen die 

afgesloten zijn met hekken en voorzien zijn van camerabewaking. Dit vertaalt zich in een nieuwe 
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woontrend, namelijk ‘gated community’. De maatschappelijke breuklijnen worden vergroot en de 

individualisering neemt extreme vormen aan. Dientengevolge zijn vereenzaming, wantrouwen, 

onveiligheidsgevoelens en vermindering van de sociale cohesie daarom geconcentreerd aanwezig 

in de steden.  

2 Opzet scriptiedocument 

Dit scriptiedocument doorzoekt de literatuur voor een concreet theoretisch kader waarin 

de buurt Antwerpen Zuid zal belicht worden als een voorbeeld van een gated community in 

België. Het eigenlijke scriptieonderzoek richt zich tot de buurt Antwerpen Noord als concrete 

casus. Deze buurt bevindt zich in de beginfase van het gentrificatieproces waarbij de eerste 

‘gentrifiers’ vooral studenten en kunstenaars zijn die zich willen onderscheiden door te zoeken 

naar ‘iets nieuws’. Niettemin vestigen zich reeds jonge koppels in deze achtergestelde buurt 

vanwege de lage koopprijzen. Deze buurt biedt daarom een interessante kijk. Antwoorden 

worden gezocht op de vraag ‘wat is de impact van gentrificatie op het veiligheidsgevoel in 

Antwerpen Noord?’. Tevens wordt nagegaan of er een verschil is in het veiligheidsgevoel bij de 

oorspronkelijke bewoners en de nieuwe bewoners. Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek 

worden hiervoor ingezet. 

Het eerste deel van deze scriptie gaat in op het theoretische kader. Hierin wordt de 

evolutie van het Vlaamse stedenbeleid tot op de dag van vandaag weergegeven. Het concept 

gentrificatie en de impact ervan op het veiligheidsgevoel worden nader uitgelegd. Het 

onderzoeksdesign wordt in het tweede deel naar voren gebracht. Wegens het gebruik van een 

mixed method-onderzoek wordt dit deel onderverdeeld in onderzoeksfase 1 en onderzoeksfase 2. 

Onderzoeksfase 1 gaat in op de dieptie-interviews en onderzoeksfase 2 geeft de methodologie 

van het surveyonderzoek weer. Aansluitend op de uiteenzetting van het onderzoeksdesign 

worden de resultaten weergegeven. Tevens met een onderscheid tussen dieptie-interviews en 

surveyonderzoek. Deze resultaten worden belicht in het vierde deel van de scriptie, namelijk de 

discussie. Hierin worden de resultaten van de dieptie-interviews, het surveyonderzoek, de 

literatuur en de eigen interpretatie verweven. Tevens wordt de opzet en de uitvoer van het 

onderzoek kritisch besproken. Tot slot wordt een algemene conclusie gegeven als 

overkoepelende samenvatting van dit scriptiedocument. 
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THEORETISCH KADER 

 

Dit theoretische kader diept de verschillende kaders en concepten uit de probleemstelling 

verder uit. Een eerste deel beschrijft de evolutie van het Vlaamse stedenbeleid en de huidige 

stand van zaken om de centrale onderzoeksvraag te plaatsen binnen een beleidskader. Aangezien 

deze scriptie handelt over de impact van gentrificatie op het veiligheidsgevoel wordt in het 

tweede deel het concept gentrificatie nader belicht en de mogelijke kaders om naar gentrificatie te 

kijken. Tot slot bespreekt het laatste deel het concept veiligheidsgevoel.  

 

HET VLAAMSE STEDENBELEID 

Het Vlaamse stedenbeleid is lang vergeten geweest (Keulen, 2004). De opeenstapeling 

van economische en sociale problemen in de grootsteden zoals de immigratie van bepaalde 

bevolkingsgroepen naar de randgemeenten, het gebrek aan veiligheid, werkloosheid, 

armoedehaarden en samenlevingsproblemen hebben de nood aan een versterkt stedelijke 

dimensie op alle bevoegdheidsniveaus laten voelen (POD Maatschappelijke Integratie, 2007). In 

dit eerste theoretische luik zal het Vlaamse stedenbeleid uitgediept worden met de grootstad 

Antwerpen als voorbeeld.  

1 Sanering 

Tussen 1886 en 1900 steeg het aantal inwoners van Antwerpen van 117.000 naar 

272.000. Deze instroom leidde niet direct tot een stadsuitbreiding. Het was de toenemende 

industrialisering die ervoor zorgde dat een bevolkingsstijging tot stand kwam. Industriegebieden 

ontstonden aan de rand van de stad. De armste inwoners verbleven in die oude stadsbuurten 

terwijl welstellende burgers, maar ook arbeiders met een behoorlijk inkomen zich in de nieuwe 

wijken in het centrum van de stad gingen vestigen. Tijdens deze industriële revolutie werd de 

stad als negatief, ongezond en politiek gevaarlijk beschouwd. 

Het fordisme dat steunt op een uitbreiding van de massaconsumptie en gepaard gaat met 

suburbanisatie heeft de relatief welgestelde bevolking uit de steden gelokt (Kesteloot, 2002). 

Tevens werd het verwerven van een eengezinswoning, met de opkomst van CVP-minister De 

Taeye in 1948, sterk aangemoedigd door het aanbieden van bouwpremies. In deze periode kregen 

gemeenten ook grotere subsidies om wegen en rioleringen aan te leggen. De subsidies van de 
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wet-Brunfaut in 1949 bevorderden eveneens de infrastructuurwerken bij sociale woningen. 

Vooral aan de rand van de steden was dit opmerkbaar. De grond was daar goedkoper en bouwen 

gemakkelijker (Knops, 1992). Deze premies kunnen in het verlengde van een katholiek 

woningbeleid geplaatst worden die strijd voerden tegen de socialistische arbeidsorganisaties. 

Maatregelen op het vlak van huisvesting en mobiliteit die de arbeidsklasse uit de steden moesten 

houden (Kesteloot, 2002). Het gevolg hiervan was dat in deze periode de Antwerpse 

randgemeenten werden volgebouwd en de 19de eeuwse gordel en de kernstad in de vergeethoek 

kwamen te liggen. Noch politici, noch investeerders hadden belangstelling voor de achtergestelde 

buurten (De Decker, Hubeau & Nieuwinkel, 1996; Leysen, 2003). Een antistedelijke mentaliteit 

werd gelegd (Kesteloot, 2002). Ondertussen werden in het oude stadscentrum de gaten in de 

stedelijke structuur gedicht. Sociale huisvestingsmaatschappijen en privé-promotoren pakten het 

ongezonde woningbestand aan. In de binnenstad werd vooral in de hoogte gewerkt en werden 

krotwoningen opgeruimd. Als gevolg van dit systeem werden heel wat woningen onbewoonbaar 

verklaard. Deze saneringsprojecten creëerden vaak een grote onzekerheid bij de eigenaars van 

panden en bewoners in die buurten en leidden zo tot meer verkrotting en leegloop in de 

binnenstad. De financieel sterkere bewoners trokken uit het centrum weg en vestigden zich in 

afgelegen nieuwe gemeenten zoals Brasschaat, Kapellen, Edegem, Aartselaar, enzovoort. Een 

groter stuk van de stadskern bleef hierdoor leeg. Vanaf de jaren zestig verdwenen ook de 

industrieterreinen uit de stad waardoor dit verschijnsel nog eens extra werd versterkt (Leysen, 

2003). Wie het zich kon veroorloven trok weg uit de stad, maar nadien volgde ook de economie. 

Eerst waren dat vooral een aantal verzorgende diensten die hun klanten volgden, maar later 

gingen ook andere economische activiteiten dezelfde weg op. De gevolgen van deze 

verschuivingen zijn zeker niet altijd gunstig voor de stad. Een verrijking van de rand en een 

verarming van de stad kon vastgesteld worden (Boudry et al., 2003; Kesteloot, 2002). Het leidde 

tot een versnelde verloedering en verarming van de steden en tot de bedreiging van het wonen 

voor de kansarme bewoners. Heel wat woningen werden namelijk gesloopt (Knops, 1992). In 

deze periode werd de stad afgeschilderd als een broeihaard van verderf, armoede en ellende. De 

opkomst van het Vlaams Blok was hierbij duidelijk zichtbaar in steden waar de effecten van 

economische herstructurering en de gevolgen ervan sterk voelbaar waren (De Decker, Kesteloot, 

De Maesschalk & Vranken, 2005). Suburbaan wonen was dan ook exclusief het domein van de 

kapitaalkrachtige middengroep terwijl de stad het domein vormde voor de ‘achterblijvers’, 

namelijk migranten en de armste arbeiders. Een duale samenlevingsvorm wordt vastgesteld. In de 
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periferie vindt men vooral Belgische gezinnen met kinderen (of rijkere vreemdelingen) die eerder 

jong en relatief rijk zijn. In de vervallen kernsteden vindt men veel alleenstaanden, zowel 

jongeren als bejaarden, en grote migrantengezinnen. Men is hier armer dan in de periferie. Er is 

sprake van sociale en ruimtelijke polarisatie en van een overgang van een gesegregeerde stad 

naar een verdeelde stad. Met andere woorden een overgang van een stad waar verschillende 

groepen op verschillende plekken wonen naar een stad waar het verschil tussen arm en rijk 

toeneemt en vertaald wordt in een verankering van deze groepen in welbepaalde delen van de 

stad (Kesteloot, 2002, p.30).  

2 Groeiende interesse 

Het Vlaamse stedenbeleid is lange tijd vergeten (Keulen, 2004). Zoals hierboven 

beschreven kwam de 19de eeuwse gordel in de jaren zestig in de vergeethoek te liggen. De 

Belgische financieel draagkrachtige bevolking trok weg, de economische activiteiten trokken 

weg en alleen wie het zich financieel níet kon veroorloven, bleef achter. De stedelijke bevolking 

verarmde. Bovendien kenden de steden een grote instroom aan nieuwe bewoners, veelal 

allochtonen. Het onvrijwillige samenleven van achtergebleven bewoners en nieuwe allochtonen 

leidde tot spanningen en problemen. Deze achtergestelde stadsbuurten kenden geen 

belangstelling door politici en investeerders. Enkele factoren hebben ervoor gezorgd dat deze 

problematiek onder de aandacht kwam (Geert, 1998; Stouthuysen & Basiliades, 2005). 

Ten eerste door de decentraliseringstendens die eind de jaren tachtig kan waargenomen 

worden. OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) en gemeenten krijgen meer 

bevoegdheden betreffende armoedebestrijding, maar moeten in hun beleid plannen opmaken die 

moeten voorgelegd worden aan de overheid. Dit kan dus eerder een centralistische decentralisatie 

genoemd worden; een centrale sturing vanuit de overheid.  

Ten tweede door het groeiende inzicht in de territoriale concentratie van armoede. De 

toenemende aandacht voor achtergestelde stadsbuurten heeft vorm gekregen binnen het 

armoedebeleid, in het bijzonder vanuit het groeiende inzicht in de territoriale concentratie van 

armoede, sociale uitsluiting en achterstelling. De opbouw en uitbouw van de Belgische sociale 

zekerheid vond plaats midden de jaren zeventig doordat vele individuen nog ‘door de mazen van 

het sociale zekerheidsnet’ vielen. Deze beweging zorgde voor het gewaarborgde inkomen voor 

bejaarden (1969), de tegemoetkoming voor mindervaliden (1969), de gewaarborgde 

gezinsbijlagen (1971) en het gewaarborgde bestaansminimum (1974). Deze beweging zorgde 
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eveneens voor de omvorming van de C00’s (plaatselijke Commissies van Openbare Onderstand) 

naar de OCMW’s en de uitbouw van publieke en gesubsidieerde welzijnsvoorzieningen die ook 

andere dan alleen materiële problemen centraal stelden zoals samenlevingsopbouw. Midden de 

jaren tachtig werden concrete maatregelen voor het sociale zekerheidsbeleid vastgelegd om de 

consequenties van de besparingsmaatregelen voor de meest kwetsbare individuen in de 

samenleving tegen te gaan. Deze hielden ook politieke maatregelen in zoals in 1994, onder de 

Dehaene regering; het Algemeen Verslag over de Armoede. In dit verslag wordt armoede 

bekeken vanuit het standpunt van de mensen die armoede dag na dag als realiteit ervaren. Het 

bevat dan ook vooral getuigenissen in verband met zeer concrete en vaak schrijnende problemen 

die met armoede samenhangen. Onder meer de door arme gezinnen als dreigend ervaren 

tussenkomsten vanwege de jeugdbescherming en de bijzondere jeugdbijstand, de relatie met het 

OCMW, de woon- en arbeidssituatie van armen (Geerts, 1998, Bouverne-De Bie, 2004).  

 Ten derde kan ook de politieke motivatie als factor worden beschouwd. Het toenemende 

aantal kiezers voor de minderheidspartij (Vlaams Blok) uit de achtergestelde buurten zorgde 

ervoor dat de meerderheidspartijen de kloof tussen burger en politiek wilden dichten door een 

beweging naar de mensen toe.  

 

Het gevolg van deze factoren is een toenemende aandacht op Vlaams Niveau doordat in 

de armoedefondsen meer en meer nadruk kwam te liggen op wijkontwikkeling van achtergestelde 

buurten en stedelijke vernieuwing. In 1990 kende het VFIK, Vlaams Fonds voor de Integratie van 

Kansarmen, extra gelden toe aan een selectie van gemeenten die zich in een bijzondere situatie 

bevonden op het vlak van de aanwezigheid van kansarmoede-indicatoren teneinde de 

achterstellingssituatie van personen en gezinnen te doorbreken en de maatschappelijke integratie 

van kansarmen te bevorderen. De Sociale Vernieuwing van 1994 kende toelagen toe voor sociale 

vernieuwing aan bepaalde kansarme VFIK-gemeenten. Deze konden een project indienen in het 

kader van sociale vernieuwing gericht op wijkontwikkeling en netwerkvorming. De introductie 

van het Sociaal Impulsfonds (SIF) in 1996 leidde tot partnerschap tussen de Vlaamse overheid en 

de gemeenten. Hierbij gaat het om responsabilisering van de lokale besturen (gemeente en 

0CMW) en aandacht voor netwerkvorming en lokale planning. Tevens werden het belang van 

integraal en inclusief denken en participatie als belangrijke principes belicht. Het SIF werd 

gespijsd vanuit het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn. Deze spijzen ook de 

OCMW’s en de SIF+-middelen. De SIF+-middelen waren bedoeld voor gemeenten met veel 
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kansarme inwoners. Deze gemeenten kwamen slechts in aanmerking indien een beleidsplan 

voorhanden was. In 2002 werd het Sociaal Impuls Fonds hervormd en werd er gewerkt aan een 

Kaderdecreet waarbij de aandacht verschuift van ‘prioritaire achterstellingsproblematieken’ naar 

‘ruimere welzijnsbehoeften en ruime territoriale behoeftebepaling in samenwerking met 

instellingen’. De SIF-middelen gaan nu naar het Gemeentefonds. Alle gemeenten ontvangen 

hieruit middelen die ze volledig autonoom kunnen besteden. De middelen voor SIF+-gemeenten 

gaan over in het Stedenfonds die bedoeld zijn voor een beperkt aantal steden en met specifieke 

doelstellingen waaronder het tegengaan van dualisering (Claeys & Vettenburg, 2005; Geerts, 

1998, Coussee, 2007).  

3  Prioriteiten 

Het Vlaamse regeerakkoord heeft zodoende het Vlaamse stedenbeleid tot een van de 

prioriteiten gemaakt. Het moet een duurzaam beleid zijn dat structurele oplossingen biedt en 

gericht op het versterken van de stedelijkheid in Vlaanderen en Brussel. De centrale uitdaging is 

het realiseren van sterke steden. Keulen (2004) stelt dat Vlaanderen het potentieel van de steden 

nodig heeft om antwoorden te kunnen bieden aan belangrijke maatschappelijke verschuivingen 

zoals een diverse samenleving, een flexibele economie in een globaliserende wereld, enzovoort 

(Claeys & Vettenburg, 2005; Geerts, 1998; Keulen, 2004).  

De toekomst van de Vlaamse regio is gekoppeld aan de dynamiek en de leefbaarheid van 

onze steden. In het verleden werd te weinig ingespeeld op de mogelijkheden van de steden. De 

Vlaamse overheid wil hierin, door het voeren van een intensief stedenbeleid, verandering brengen 

door een beleid waarbij het Vlaamse stedenbeleid een coördinerende rol opneemt, in 

samenwerking met de andere betrokken beleidsdomeinen. Om dit te realiseren moet er geijverd 

worden naar een goed partnerschap en een structureel overleg met de steden. Hiervoor is een 

coachende en ondersteunende rol weggelegd voor de Vlaamse administratie ten aanzien van de 

steden. Het Vlaamse stedenbeleid bundelt de bijdragen die de Vlaamse overheid daartoe kan 

leveren. Het Vlaamse stedenbeleid is zelf een onderdeel van het stedelijke beleid, waarmee in de 

ruimste zin ook de inbreng van het maatschappelijke middenveld, lokale besturen, private 

actoren, burgers, bewoners en gebruikers wordt bedoeld. Het Vlaamse stedenbeleid wil tot het 

stedelijke beleid bijdragen door innovatie en investeringen, door communicatie, kennisopbouw 

en dataverzameling, door het versterken van de betrokkenheid van burgers en van de capaciteit 

van stadsbesturen, door het stimuleren van meer op stedelijkheid gericht beleid en programma’s 
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die sectoren, mensen en overheden samenbrengen, door haar eigen organisatie beter op de 

afstemming voor dat beleid te richten (Keulen, 2004).  

De Vlaamse overheid wil dus sterke steden realiseren door de ondersteuning en 

opvolging van stadsvernieuwingsprojecten in de 13 centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, 

Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en 

Turnhout) en de 21 provinciale steden en de VGC (in Brussel wordt het stedenbeleid ondersteunt 

via de Vlaamse Gemeenschapscommissie). Door de uitvoering van stadscontracten, de 

substantiële financiële ondersteuning van de steden en de VGC via het stedenfonds 

(beleidsovereenkomsten tussen respectievelijk de Vlaamse overheid en respectievelijk de steden 

en de VGC), door overleg en samenwerking met de steden, het wegwerken van de planlast voor 

steden, door het stimuleren van een diverse samenleving door het ontwikkelen van 

participatieprocessen, door positieve beeldvorming van de steden door een grootschalige 

communicatiecampagne en de verdere uitbouw van de website www.thuisindestad.be, door de 

ontwikkeling van het beleidsinstrument Stadsmonitor, door de organisatie van de “thuis-in-de-

stad prijs” en door de samenwerking met het federale en het Europese niveau (Keulen, 2004; De 

Vrieze & Hauglustaine, 2001).   

4 Krachtlijnen 

In de beleidsnota worden zeven krachtlijnen voor het stedenbeleid uitgewerkt.  

Ten eerste staan het verbeteren van de leefbaarheid van steden en het aanpakken van 

samenlevingsproblemen in achtergestelde en kwetsbare buurten op de agenda. Deze tracht het 

Vlaamse stedenbeleid te verwezenlijken door de sociale mix te herstellen en door te streven naar 

een solidaire stad om sociale spanningen en segregatie tegen te gaan (Keulen, 2004). Een 

solidaire stad is een overlegstad. Deze term geeft uitdrukking aan de noodzaak om met elkaar te 

communiceren vooraleer er een samenhangend geheel kan ontstaan. Het vergt instellingen die 

dragers zijn van erkenning van elke sociaal-ruimtelijke groep. Solidariteit in de stad moet 

belangrijker worden dan concurrentie (Boudry et al., 2003).  

Ten tweede wil het stedenbeleid de stadsvlucht tegengaan door te investeren in het 

woonklimaat en dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken (Keulen, 2004). Om dit te realiseren 

wordt een globale aanpak van toegankelijke ruimtes met een intense gebruiks- en 

belevingswaarde voorop gesteld. Tevens gaat men investeren in kwaliteitsvolle eigentijdse 

woonvormen en in het bijzonder vernieuwde sociale huisvesting en kwalitatieve huurwoningen. 
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De positie van de huursector wordt vooral belicht omdat dit specifieke stedelijke kenmerk lange 

tijd werd verwaarloosd. Een kwalitatieve omgeving vereist tot slot een leefbare en groene 

omgeving. De stadsbiotopen hebben een belangrijke betekenis voor de stedelingen. Deze sociale 

betekenis is van even groot of zelfs groter belang dan hun strikt biologische rol (Boudry et al., 

2003).   

Ten derde ijvert het Vlaamse stedenbeleid naar samenwerking en partnerschap in 

stedelijke gebieden. Het stedenbeleid wil bijdragen tot het doorbreken van de scheiding tussen 

sectoren en tot meer partnerschap tussen de overheden en tussen de overheden en de samenleving 

te komen (Keulen, 2004).  

Ten vierde staat het versterken van burgerschap centraal door uit te gaan van capaciteit 

en eigen verantwoordelijkheid. Het stedenbeleid wil hierbij vooral voorwaardenscheppend 

optreden door burgers zelf te activeren en burgers tot coproducent te maken van het beleid 

(Keulen, 2003). Stedelijk burgerschap is enerzijds een open toegang tot voorzieningen en 

diensten. Het gaat over universele rechten. De opvatting van Boudry et al. (2003) hierbij is dat de 

capaciteiten van mensen moeten gestimuleerd worden en dat voorzieningen voorhanden moeten 

zijn. Anderzijds betekent stedelijk burgerschap het bieden van kansen op wederkerigheid en 

interactie tussen mensen zodat ze aan gemeenschappelijke belangen kunnen bouwen. Op alle 

maatschappelijke domeinen van de stad worden voortdurend keuzes gemaakt die vorm geven aan 

de stedelijke samenleving en de stedelijke omgeving. Die keuzes moeten ter discussie komen en 

mensen moeten gestimuleerd worden om tot die discussie bij te dragen (Boudry et al., 2003). 

Participatieve democratie staat hierbij centraal. Burgers zijn in deze democratie 

medeverantwoordelijk voor het beleid of het plan dat door de raad wordt voorgesteld. Buurten en 

wijken worden zo in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de prioriteiten die in het 

beleid worden geformuleerd voor de ontwikkeling en het beheer van de buurt (Kalk & De Rynck, 

2002).  

Ten vijfde wil men de stadsbesturen beter ondersteunen zonder te raken aan de 

autonomie van de lokale besturen. Men wil enkel ondersteunen en coachen op basis van 

partnerschap en structureel overleg. De zesde en zevende krachtlijn zijn eveneens ondersteunend 

voor het stedenbeleid waarbij kennisvergaring, informatie en sensibilisatie voorop staan (Keulen, 

2004).  
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5 Valkuil van het Vlaamse stedenbeleid 

In de pioniersstad Antwerpen zijn de verbeteringen duidelijk zichtbaar maar een valkuil 

is aanwezig. De aantrekking van nieuwe bewoners kan tot de verdringing van de oorspronkelijke 

bewoners leiden. Goedkope woningen worden meer en meer schaars en de stijgende prijzen 

zorgen ervoor dat de oorspronkelijke bewoners elders gaan wonen. Zij kunnen deze nieuwe 

levensstandaard niet permitteren. Men voelt zich ‘vreemde’ in eigen stad. Dit fenomeen wordt 

‘gentrificatie’ genoemd. Dit wordt in het volgende gedeelte verder uiteengezet.  

 

GENTRIFICATIE  

Als gevolg van het stedelijke beleid betreffende de herwaardering van achtergestelde 

stadsbuurten wordt het begrip gentrificatie, als gewenst en ongewenst fenomeen van stedelijk 

beleid, geplaatst. Dit sociale fenomeen wordt in dit tweede gedeelte van het theoretische kader 

voorgelegd.  

1 Wat is gentrificatie? 

1.1 Inleiding 

Ruth Glass (1964 cited in Hamnett 2003), pioneer van de urbane sociologie, is de 

grondlegster van de term gentrification. Gentrification of ‘gentry-fication’ omschrijft de 

verdringing van een bestaande populatie door een gentry, een lagere adel. Glass (1964) 

identificeert gentrificatie1 als een complex stedelijk proces bestaande uit de fysische vooruitgang 

van oude huizen, de transformatie van huren naar verkopen, prijsstijgingen van huizen en de 

vervanging van de bestaande working class door de kapitaalkrachtige middenklasse (Hamnett, 

2003; Lees, Slater & Wyly, 2008).  

 

“One by one, many of te working class quarters of London have been invaded by the 

middleclass – upper and lower – shabby modest mews and cottages … have been taken over 

when their leases expired, and have become elegant, expensive residences. Larger Victorian 

houses, downgraded in an earlier or recent period – which were used as lodging houses or were 

                                                      

 

1
 De term gentrification zal vanaf dit punt vervangen worden door de vertaling in het Nederlands: 

gentrificatie.  
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otherwise in multiple occupation – have been upgraded once again … Once this process of 

“gentrification” starts in a district it goes on rapidly until all or most of the original working 

class occupiers are displaced and the whole social character of the district is changed (Glass, 

1963: xviii).  

 

Gentrificatie komt vooral voor in wereldsteden met grote en groeiende financiële- en 

handelssectoren zoals Londen, Parijs, New York, Sydney, San Francisco, Amsterdam, Toronto, 

Vancouver enzovoort (Hamnett, 2003).  

1.2 Een chaotisch begrip  

Het begrip gentrificatie kent geen eenduidig afgelijnde verklaring. Rose (1984 cited in 

Lees et al. 2008) noemt het een chaotisch begrip aangezien elke buurt en stad op een andere 

manier gentrifieert. De verklaring van het begrip is gerelateerd aan specifieke contexten van 

buurten en steden. Het is een economisch, cultureel, sociaal, politiek en institutioneel fenomeen. 

Er is een grote verscheidenheid in diverse steden en een verklaring is daarom niet eenduidig te 

bepalen (Butler, 2005; Grant, 2003; Lees et al., 2008).  

 

Een eerste materialistisch aanbodsgerichte verklaring voor gentrificatie is die van Neil 

Smith (1979 cited in Hamnett 2003). Hij omschrijft gentrificatie als het proces waarbij, met het 

oog op kapitaalaccumulatie, de speelruimte van zwakkere groepen op de woningmarkt 

systematisch wordt ingeperkt. Hij omschrijft dit met de term ‘rent gap’, een hiaat in de 

woningmarkt. Smith (1979 cited in Hamnett 2003) beargumenteert dat vooral het kapitalisme 

aanleiding geeft tot gentrificatie. Een dergelijke verklaring stelt dat de belangrijkste ‘gentrifiers’ 

de zogenaamde multinationals zijn die op grote schaal op speculatieve wijze volledige wijken 

naar hun hand zetten en niet de nieuwe inwijkelingen. Deze nieuwe inwijkelingen zoals studenten 

en alleenstaanden zijn minder actief betrokken bij de verdringing van de zwakkere groepen, maar 

participeren op een passieve manier aan de situatie die door de multinationals worden gecreëerd 

(Uitermark, Loopmans, Duyvendak & Schuermans, 2005).  

 

Ley (1972 cited in Lees et al. 2008) en Hamnett (2003) hanteren een postindustriële en 

professionaliserende verklaring voor gentrificatie. Gentrificatie wordt hierbij gezien als een 

gevolg van grote veranderingen in de industriële structuren en beroepsstructuren van sterk 
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ontwikkelde kapitalistische steden. Deze veranderingen zorgen voor de aantrek van een nieuwe 

middenklasse groep, ‘a new cultural class’, die hun levenskwaliteit willen verhogen en niet enkel 

op economisch vlak. Gentrificatie is in dit opzicht een nieuwe fase in de stedelijke ontwikkeling 

waarin consumptiefactoren, smaak en esthetisch voorkomen van deze toenemende middenklasse 

in de stad een belangrijke rol spelen (Lees et al., 2008). Het kan gezien worden als het resultaat 

van de verandering van klassenstructuren door de groei van de middenklasse, zijn culturele 

smaken, consumptiepraktijken, enzovoort. Daardoor moet de working class plaatsmaken voor 

deze nieuwe culturele groep die de stad ziet als ‘the place to be’ om ambitie te maken en 

bijzonder te zijn.  

 

“I see gentrification not as an inevitable consequence of the prior existence of a rent gap, 

but primarily as a result of the continuing economic transformation of major Western cities form 

manufacturing centers to centers of business services and the creative and cultural industries, 

with consequent changes in occupational structure, income distribution, gender relations, the 

housing market, and cultural tastes.(Hamnett, 2003: p.333)” 

 

Culturele voorkeuren, waarden en oriëntaties zijn belangrijke verklarende factoren om 

mee te nemen in de verklaring van gentrificatie aangezien individuen zich anders niet zouden 

vestigen in achtergestelde buurten in de kern van een stad. Het gaat dus ook om een cultureel 

proces. Culturele faciliteiten en entertainment-faciliteiten trekken middenklasse bewoners aan 

naar de binnenstad. Tevens geeft de esthetische waarde van ‘het verleden’ een aanzet tot 

instroom naar de binnenstad. Ley (1972 cited in Hamnett 2003) omschrijft dit als de esthetisering 

van de consumptie. Deze culturele voorkeuren moeten in rekening worden gebracht, maar ze 

verklaren niet het gehele fenomeen van gentrificatie. Omgekeerd mag gentrificatie ook niet 

gezien worden als enkel een fenomeen van klasse en inkomen, maar moet dit eveneens gelinkt 

worden aan de creatie van een nieuwe set van culturele voorkeuren en woonvoorkeuren 

(Hamnett, 2003). 
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Een derde verklaring afkomstig van Redfern (1997 cited in Hamnett 2003), is de 

beschikbaarheid van, en kosten voor ‘domestic technology’2. Redfern geeft aan dat gentrifiers 

gentrifiëren omdat ze het kunnen. Ze beschikken over voldoende geld om technologieën toe te 

passen op het eigendom. Dit is een belangrijke verklaringsidee, maar is onvoldoende als 

eenduidige verklaring voor gentrificatie.  

 

Nadat de verschillende verklaringen voor gentrificatie zijn toegelicht kan het volgende 

geconcludeerd worden:  

“This said, it is important to link the analysis of changes in industrial and occupational 

structures and cultural change to analyses of changes in the structure of the residential and 

commercial property market in different cities if we are to achieve a comprehensive 

understanding of the processes producing gentrification. (Hamnett, 2003: p.337)”  

 

Het gentrificatieproces hangt af van de stedelijke context. Elke stad en buurt gentrifieert 

op een unieke wijze. Een stad wordt gekenmerkt door verschillende types van woonwijken 

binnen de stad: de conjunctuurwijk, de arbeiderswijk, de doorgangswijk enzovoort. Deze wijken 

hebben tegenover elkaar verschillen en complementaire kenmerken. Elke wijk vervult zijn eigen 

functie binnen het netwerk van een stad en is eveneens verbonden met andere wijken. Sommigen 

zijn voornamelijk toegespitst op wonen, elders vinden we tal van winkelstraten of een 

concentratie van ondernemingen en kantoren. Ook niet elke woonwijk vervult eenzelfde functie 

in een stad en dat wordt al te vaak vergeten (Lambrechts, 2005).  

1.3 Sociologische interpretatie 

Gatz (2005) omschrijft gentrificatie, vanuit sociologisch oogpunt bekeken, als het proces 

van sociale verdringing van oorspronkelijke bewoners uit een goedkope achtergestelde buurt. Dit 

tengevolge van fysische vernieuwing en de instroom van kapitaalkrachtige en hoog opgeleide 

inwijkelingen die geleidelijk deze achtergestelde buurt inpalmen.  

Het Vlaamse stedenbeleid met gentrificatie als hulpmiddel is gericht op het aantrekken 

van koopkrachtige middenklassegezinnen. Oorspronkelijke stadsbewoners moeten daarom 

plaatsmaken voor deze nieuwe bewoners. Neil Smith (1996 cited in Baeten 2007) omschrijft dit 

                                                      

 

2
 Huiselijke technologie: renovatiewerken, opwaardering van het huis.  
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als de ‘stad van de wraak’. Volgens hem neemt de elite wraak op de lagere klassen en etnische 

minderheden die de binnenstad gemonopoliseerd hebben nadat de wet De Taeye in 1948 (cf. 

sanering) werd ingevoerd. Vooraleer de middenklasse zich in de binnenstad kan gaan vestigen 

moeten de onveiligheid, de migranten, de illegalen, het geweld, de armoede, de verloedering en 

het vuil worden weggewerkt. Deze voldoen niet aan de normen van de levenstijl van de 

middenklasse (Baeten, 2007). Een versterking van de intrastedelijke sociale ongelijkheid en een 

toename van de ongelijkheid tussen de centrale stedelijke buurten en de suburbane periferie is 

hiervan het effect (Vandermotten, Marissal, Van Hamme, Kesteloot, Slegers, Vanden Broucke, 

Ippersiel, de Bethune & Naiken, 2006). Kwetsbare groepen gaan zich vestigen in de meest 

achtergestelde buurten omdat die voor hen nog het meest toegankelijk zijn. Nieuwe concentraties 

van armoede komen tot stand buiten de binnenstad. Deze hebben natuurlijk nood aan een 

armenbeleid. De verdringing van armen zal zo onvermijdelijk lijden tot een nieuwe geografie van 

stedelijk conflict. Gentrificatie biedt dus geen oplossing voor stedelijke problemen, maar voert 

enkel een verschuiving van de problemen uit (Baeten, 2007).  

Sinds enkele decennia bestaat gentrificatie dan ook in alle steden van de westerse 

industriële wereld aangezien de steden wedijveren om de beste economische aantrekking. De 

laatste jaren ook duidelijk in Antwerpen, Brussel, Gent en andere steden (Gatz, 2005). 

1.4 Smaken verschillen 

Elk stadsbestuur droomt van een jonge, hippe, hoogopgeleide en welvarende bevolking, 

een bruisend centrum en de opwaardering van oude delen van de stad. Echter, niet alle steden zijn 

hierin succesvol. Sommige wijken vallen in de smaak bij de nieuwe stedelijke middengroep 

andere worden verfoeid. Smaak hangt duidelijk samen met afkomst en sociale omgeving. Het 

dagelijkse leven van bewoners is daarom uiterst gedifferentieerd vanwege de verschillen in 

aspiraties, wensen, angsten en verlangens. Hierdoor blijken ‘identiteit’, ‘smaak’ en ‘levensstijl’ 

belangrijke factoren in stedelijke ontwikkeling (Derudder & Uitermark, 2005; Reijndorp, 2004; 

Clapham, 2005). Clapham (2005) toont met zijn onderzoek aan dat de manier waarop mensen 

hun woonomgeving of huis kiezen afhangt van hun identiteit en waarvoor men het huis wil 

gebruiken (de levenswijze). Het onderzoek van Boterman (2005) sluit hierbij aan. Hij stelt dat 

locatie toch een belangrijk onderdeel van de levensstijl blijkt in te nemen. De keuze van mensen 

en bedrijven voor hun woon- of vestigingsplaats had en heeft nog steeds een onderscheidende 

betekenis. Mensen gaan zich volgens Bourdieu (1979 cited in Boterman 2005) van elkaar 

onderscheiden door zowel sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en economisch kapitaal, maar ook 
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door de term ‘plaats’. Levenswijze is een variabele die extra dimensie geeft aan de keuze van 

mensen op de woningmarkt. Het is vooral gebonden aan smaak zoals architectuurstijlen en het 

klimaat in een buurt (ons soort mensen; klassiek luxe buurt; gezellige buurt met veel sociale 

interactie) (De Boer, 2003; van Diepen & Arnoldus, s.d.).  

Diversiteit in levenswijze is een uitvloeisel van belangrijke maatschappelijke trends als 

het individualisme en de modernisering. Levenswijzen hangen samen met leeftijd, identiteit, 

status, levensfase, etniciteit, maar ook met de behoefte aan zelfexpressie. Het zijn niet langer 

culturen die botsen, maar levenswijzen. Een levenswijze geeft dan ook de mogelijkheid om de 

werkelijkheid van een wijk en buurt te doorgronden. Dit wordt ook wel de leefstijlbenadering 

genoemd (FORUM, 2004). De hantering van het begrip ‘levenswijze’ valt op te merken binnen 

de wijkaanpak omdat deze wijken per definitie een heterogene bevolking huisvesten (Reijndorp, 

2004; FORUM, 2004).  

Gentrificatie kan in dit licht gezien worden als een distinctiestrategie. De middenklasse 

onderscheidt zich op basis van smaak en kapitaalkrachtige levenswijze van de oorspronkelijke 

bewoners die geleidelijk plaats ruimen voor deze nieuwe middenklasse met zijn eigen 

levenswijzen (Boterman, 2005). Baeten (2007) geeft aan dat gentrifiers de stedelijke 

verscheidenheid van dichtbij willen meemaken en consumeren, maar tegelijkertijd willen ze deze 

verscheidenheid negeren door homogene verwachtingen te stellen inzake stedelijk leven en 

stedelijke bewoners. De gegentrifieerde stad is een gepolariseerde en gesteriliseerde stad, maar de 

functies van de stad en zijn wijken moeten erkend en ondersteund worden. Door de immigratie, 

economische processen en door de individualisering is de stad een kader van vele levensstijlen en 

vele culturen. Dit gebrek aan vaste culturele referenties versterkt het onzekerheidsgevoel. De stad 

moet daarom een zekere samenhang trachten te realiseren. Enerzijds moeten verschillende 

levenswijzen hun expressie kunnen uitbreiden en zo hun eigenheid vorm geven. Anderzijds 

moeten veelvuldige interacties tussen verschillende actoren in de stad aangemoedigd worden. Het 

gaat erom om zicht te krijgen op de betekeniskaders die in het dagelijkse leven in verschillende 

stedelijke contexten worden gebruikt. Er is namelijk een verschil tussen een kleine wereldstad als 

Brussel en een grootstad als Antwerpen. Dit verschil gaat om een specifieke verhouding tot 

complexiteit vanuit een eigen verleden en erfgoed, een eigen bevolkingssamenstelling, een eigen 

bezoekers- en gebruikersprofiel en een eigen politiek beleid (Boudry et al., 2003). Het eenzijdig 

aantrekken van jonge tweeverdieners in alle wijken is daarom niet wenselijk. Op deze manier 

zorgt men voor sociale verdringing van de oorspronkelijke bewoners. Voor hen is er geen plaats 
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meer. Op deze manier werkt de stad sociale verdringing in de hand. Men pakt de problemen van 

deze woonwijken niet aan, maar men verandert de woonwijken (Lambrechts, 2005). De stad is 

geen frontier waarbij duidelijke grenzen zijn tussen bevolkingsgroepen en tussen buurten, maar 

de stad is een dichtbewoonde bestaande sociaal-geografische eenheid die niet zomaar mag 

verwaarloosd worden door de opkoop en vernieuwing van goedkope woningen (Smith, 1991). De 

stad mag geen speelterrein zijn voor het kapitalisme zonder respect voor de diversiteit van 

buurten en zijn buurtbewoners (Baetens, s.d., p.7-8). 

2 Gentrificatie als proces 

Uit het onderzoek van Boterman (2005) blijkt dat de eerste ‘gentrifiers’ vooral mensen 

zijn met weinig economisch kapitaal zoals studenten met een culturele invalshoek, maar ook 

kunstenaars en krakers. Deze studenten hebben vaak een levensstijl die zich kenmerkt door een 

sterke nadruk op immateriële zaken, zoals kennis en goede smaak. Hun manier om zich dan te 

onderscheiden ligt in het zoeken naar en het definiëren van ‘iets nieuws’. Voor hen is het niet 

statusverlagend om te wonen in een wijk die voorgesteld wordt als goedkoop en slecht. Zij 

ervaren het als “juist leuk al die verschillende mensen, de zwervers zijn gezellig, zij horen er ook 

bij.” De groep ‘gentrifiers’ die hierop volgt, heeft een hoger inkomensniveau, maar hun cultureel 

kapitaal is kleiner. Dit is te verklaren door twee gelijktijdige en onderling verbonden processen: 

de veranderende status van de buurt en de stijgende prijzen. Hierdoor wordt het voor een bredere 

groep trendvolgers mogelijk om intrek te nemen in de buurt. Deze groep kan ‘het nieuwe’ wel 

herkennen en erkennen, maar niet als zondanig definiëren. Er verschijnen steeds vaker berichten 

in kranten en andere media over cafés, bars, restaurants, winkels en andere bedrijven in de buurt. 

Makelaars en andere belanghebbenden springen op deze ontwikkelingen in en beginnen actief de 

wijk te promoten met behulp van stadsvernieuwingsprojecten. Vanaf dit punt wordt een rijke 

middenklasse naar de stad geleid met het fenomeen van gentrificatie als mogelijk gevolg.  

 

De laatste jaren kennen grootsteden (zoals ook Antwerpen) een economische 

herstructurering. Enerzijds kent de stad een economische groei en anderzijds een 

desindustrialisering (Vandermotten, Marissal, Van Hamme, Kesteloot, Slegers, Vanden Broucke, 

Ippersiel, de Bethune, Naiken, 2006). Tegenwoordig zijn overheidsinstanties zich bewust van de 

troeven van de stad en het belang van het imago bij de interstedelijke competitie van vandaag op 

internationaal niveau. Ook is men bewust van de noodzaak om stabiele bewoners aan te trekken 
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om de fiscale inkomsten te vergroten. De overheid tracht daarom verandering te brengen in de  

binnenstad via stadsvernieuwingsprojecten. Opmerkingen als ‘de stad is vuil!’, ‘ze zit vol 

vreemdelingen’, ‘ze zijn onveilig’, … zijn de laatste jaren sterk veranderd. De stad trekt nieuwe 

bewoners aan, het aantal pendelaars neemt toe en heel wat stadsgebruikers komen voor langere of 

kortere periodes de stad bezoeken. Het is de bedoeling om de stad te laten bruisen. De Vlaamse 

steden hebben een schitterend historisch cultureel erfgoed en de toeristen vinden onze steden 

prachtig (Boudry et al., 2003).  

2.1 Antwerpen Zuid 

In Antwerpen Zuid kan dit gentrificatieproces waargenomen worden. Antwerpen Zuid 

doorliep de hele cyclus van verval tot heropleving zonder veel overheidsingrepen. Antwerpen 

Zuid was vroeger een volkse buurt en leverde onderdak aan vele Turkse migrantenfamilies. Later 

vestigden studenten en kunstenaars zich in de buurt voor betaalbare woningen. Sindsdien is het 

gentrificatieproces verder geëvolueerd tot wat het Zuid nu is: een trendy wijk én het artistieke 

hart van Antwerpen (Stouthuysen & Basiliades, 2005). Deze wijk ligt binnen de driehoek Waalse 

kaai, Vlaamse kaai en de Leopold De Waelplaats. In deze buurt tref je een heleboel trendy 

restaurants aan, gezellige kroegen, literaire cafés, kunstgalerijen, artistieke winkels, 

interieurzaken met designmeubelen of antiek, modehuizen enzovoort. In deze buurt wonen veel 

kunstenaars, schrijvers, acteurs, BV’s en rijke middenstanders. Onderstaande foto’s geven een 

beeld van deze trendy artistieke Antwerpse buurt3. 

 

                                                      

 

3
 Deze foto’s zijn terug te vinden op http://www.zuid.be/fotos.php 
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Art Nouveau woonhuis        Terras van café Hopper 

      

Zitbank van Ann Demeulemeester              Langs de Vlaamse kaai wordt moderne architectuur  

       gecombineerd met gerenoveerde oude gevels   

 

Antwerpen Zuid is de komende jaren ongelofelijk sterk in waarde gestegen. Daardoor 

zijn vele buurtbewoners weggetrokken en is het volkse karakter van vroeger nog slechts in 

beperkte mate zichtbaar. Huurprijzen en levensstandaard stijgen enorm tengevolge van de 

heropleving. Kansarmen werden derhalve verdrongen naar een andere meer betaalbare buurt, 

zoals Antwerpen Noord. Deze sociale verdringing vanuit het Zuid naar Antwerpen Noord is al op 

overtuigende wijze aangetoond (Loopmans, 2006). De drang tot het kopen van een woning 

versterkte dit effect. Antwerpen Noord is voor individuen nog betaalbaar om eigenaar te worden 

van een woning. Met gevolg dat Antwerpen Noord een steeds grotere concentratie van lage 

inkomens tot gevolg had en een verdere verslechtering van de woonomstandigheden. Door 

gentrificatie ondergaat ook momenteel Antwerpen Noord een heropleving en zijn lage 

inkomensgroepen aangewezen op een steeds kleiner wordend segment van de woningmarkt 

(Loopmans, 2006).  
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Deze bevindingen sluiten aan bij de definitie van gentrificatie volgens Gatz (2005) zoals 

hierboven aangegeven. Het is het proces van sociale verdringing van oorspronkelijke bewoners 

uit een goedkope achtergestelde buurt tengevolge van fysische vernieuwing en de instroom van 

kapitaalkrachtige en hoog opgeleide inwijkelingen die geleidelijk deze achtergestelde buurt 

inpalmen. De heropleving van Antwerpen Zuid heeft ertoe geleid dat de Waalse kaai en Vlaamse 

kaai gekenmerkt worden door chique loftappartementen en zelfs door een gated community in 

het Sint-Andrieskwartier. Een gated community is het gevolg van een overdreven 

veiligheidsdenken tijdens een gentrificatieproces. Gentrificatie trekt nieuwe bewoners aan in een 

buurt met een specifieke eigenheid en die samengesteld is uit buurtbewoners die reeds lange tijd 

in de buurt wonen. Beide bevolkingsgroepen hebben voorkeuren, smaken en maatstaven met 

betrekking tot veiligheid. De nieuwe middenklasse bewoners settelen zich in de buurt en leggen 

hun nieuwe maatstaven voor. Dit zorgt voor tegenstrijdige gevoelens, onzekerheid voor beide 

groepen, onveiligheidsgevoelens, eenzaamheid, anonimiteit en sociaal isolement (Geldof, 2006; 

Reijndorp, 2004). De nieuwe bewoners hebben angst voor de diversiteit van een stad en trekken 

zich terug in gebouwen achter hekken op zoek naar veiligheid en rust. In een gated community 

creëert men de illusie van een zorgeloze veilige en dus ook leefbare wereld. De welgestelde 

middenklasse kan niet samenleven met de diversiteit die in een stad heerst. Deze diversiteit is 

‘vreemd’ en geeft een gevoel van angst. Een gated community kan in dit licht ook gezien worden 

als een vluchtoord voor de globalisering. Mensen zijn bang voor het vreemde, voor het nieuwe en 

trekken zich terug met hun eensgezinden. Deze nieuwe wooncultuur zorgt voor een vergroting 

van de breuklijnen in de maatschappij en werkt discriminerend. Het doel van gentrificatie om de 

middenklasse naar de steden te leiden en de steden terug aantrekkelijk te maken is in dit opzicht 

gelukt, maar op een overdreven manier. Het is een overdreven veiligheidsvisie die de 

democratische samenleving doet verdwijnen (De Greef, 2007). Low (2004) omschrijft het als een 

zucht naar niceness. Het samenleven met gelijken: blanke gegoede medeburgers met hetzelfde 

waardepatroon. De sociale segregatie wordt versterkt en het racisme neemt toe. Bovendien 

voelen de mensen buiten de muren zich bedreigd door de versterkte burchten en worden kinderen 

weggenomen uit een sociale samenleving en worden ze opgevoed tot angstige burgers met een 

enorm wantrouwen voor diversiteit. Veiligheid en geborgenheid worden verworven door anderen 

uit te sluiten. Het wederzijdse wantrouwen is nog nooit zo groot geweest. Ook Scott (2007 cited 

in De Greef 2007) geeft aan dat een gated community ingaat tegen de gezelligheid, 

kameraadschap en sociale solidariteit. Toch ziet het er volgens beide auteurs naar uit dat gated 
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communities de komende jaren de wereld zullen inpalmen. Claessens interviewde in dit licht een 

honderdtal bewoners van dergelijke afgesloten woondomeinen in Antwerpen en hieruit blijkt dat 

veiligheid, de verzekering van de eigendomswaarde en culturele homogeniteit in de 

onmiddellijke woonomgeving de belangrijkste redenen waren voor hun woonkeuze. Ook hij ziet 

het afgesloten woondomein in de toekomst uitbreiden (Claessens, 2006).  

 

In Antwerpen Zuid, in het Sint-Andrieskwartier, wordt een dergelijke gated community 

vastgesteld. De Rivierstraat zorgde een eeuw geleden voor de verbinding tussen de vismijn 

(Riemstraat) en de Schelde (Sint-Michielskaai). Daarna verdween het straatje en moest het plaats 

maken voor stadsmagazijnen. Nu is het straatje terug van weggeweest, maar is het enkel 

toegankelijk voor diegenen die gehuisvest zijn in de peperdure appartementen die in de plaats van 

de stadsmagazijnen zijn gekomen. Het straatje wordt aan weerszijden afgebakend door 

metershoge ijzeren hekken (zie foto’s4).  

         

In het Sint-Andrieskwartier woont zowat één op de drie gezinnen in een sociale woning. 

Op de privé woonmarkt stijgen de prijzen sterk, ten koste van middenklassengezinnen. Het 

contrast tussen het peperdure nieuwbouwcomplex en het grote aantal sociale gezinnen vertaalt 

zich in een explosieve duale samenleving. De buurtbewoners storen zich aan de afzonderende 

rijkeluismentaliteit die alles wil. Ze willen het fluiten van de vogels horen in de binnenstad. 

Projectontwikkelaar Vooruitzicht begrijpt de bezwaren van de omwonenden, maar vindt ze 

lichtjes overdreven. Om het privé-bezit, en dan vooral de tuinen, van de bewoners te beschermen 

hadden we geen andere optie dan ze af te sluiten. En dat lukt helaas niet in een openbaar karakter. 

In de huidige maatschappij kunnen we alleen respect afdwingen voor het eigendom van de 

bewoners door het helemaal privaat te houden, luidt zijn repliek.  

                                                      

 

4
 Deze foto’s werden door mezelf getrokken. 
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Foto getrokken met rug naar poort aan de oostzijde 

Het nieuwbouwcomplex strookt niet met de rest van de buurt. In plaats van de oude 

vishallen te restaureren en het culturele erfgoed te bewaren, hebben ze alles platgegooid om er 

peperdure appartementen neer te poten. De projectontwikkelaar heeft in een volkse buurt een 

straat ontworpen, aan weerszijden begrenst door hekken. De hekken zijn een visualisering van de 

angst die van de gegoede buurtbewoners uitgaat tegenover de diversiteit die in een stad heerst en 

ten opzichte van de minder gegoede kansarmen. Er is als het ware een rijkeluiscocon gecreëerd, 

halsstarrig blind voor de werkelijkheid waar men in alle onschuld kan leven. 

2.2 Antwerpen Noord 

Antwerpen Noord bevindt zich in de beginfase van het Antwerpse gentrificatieproces mét 

inbreng van overheidsingrepen (Loopmans, 2006). Antwerpen Noord situeert zich van het 

Albertkanaal tot aan de Handelsstraat en van Schijnpoort tot aan de Italiëlei. Naast stimulerende 

‘speerpuntprojecten’ (Permeke, designcentrum, heraanleg openbaar domein, het ‘Grand Café’ en 

intensieve politie-inzet om de vraagzijde af te schrikken (prostitutielopers, zwarte cafégangers, 

…) heeft de stad een aantal nieuwe instrumenten in stelling gebracht. Enerzijds worden 

ongewenste economische activiteiten op meer gesofisticeerde wijze gesaboteerd. Naast razzia’s 

op en sluiting van cafés, schrikken de herhaaldelijke jacht op illegalen op het openbaar vervoer 

en in de publieke ruimte Afrikaanse cafégangers af, zelfs die met papieren, terwijl het terras- en 

evenementenverbod op het De Coninckplein eveneens belangrijke winstmogelijkheden 

dwarsboomt. Anderzijds wordt het gebruik van het plein op meer dwingende wijze opnieuw 

‘geprogrammeerd’. Een tentoonstelling over asielzoekers in de Permekebibliotheek wordt 

geweerd omdat ze niet strookt met het gewenste imago van plein en buurt. De Free Clinic moet 

verhuizen naar een – wat gentrification - betreft minder kansrijke buurt, de Schijnpoort en X-stra-

controles schrikken – al dan niet bedoeld – eveneens marginale buurtbewoners af (Loopmans, 

2006, p. 15).  
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Antwerpen Noord is de concrete casus van dit scriptiedocument en wordt verder 

uitgebreid besproken aan de hand van de onderzoeksresultaten.   

3 Is gentrificatie per definitie slecht? 

Wanneer gesproken wordt over stedelijkheid kan men twee uiteenlopende benaderingen 

aanhalen. De eerste benadering concentreert zich op de stedelijke problemen en kansarmoede. Dit 

vormde de inspiratie voor grootschalige programma’s van stedelijke sociale vernieuwing 

(Stouthuysen & Basiliades, 2005). Sociale vernieuwing stelt dat steden weer bewoonbaar moeten 

worden voor álle bewonersgroepen, waarbij een prioritaire deelname en inbreng van de zwakste 

bevolkingsgroepen gegarandeerd wordt (Koning Boudewijnstichting, 1992). De tweede 

benadering vertrekt vanuit de stedelijke kansen. Hierbij gaat het vooral om een sociologische 

verandering. De aantrekking van kapitaalkrachtige middenklasse families staat hierbij voorop. 

Hierin liggen nieuwe kansen voor de stedelijke economie. Beide benaderingen staan positief 

tegenover stedelijkheid maar botsen soms ook met elkaar. De aanhangers van de eerste 

benadering spreken wel eens over het gevaar van sociale verdringing van de oorspronkelijke 

bewoners. De tweede benadering repliceert hierop dat deze nieuwe middengroepen de stadskas 

spijzen en zo de voorwaarden scheppen voor de uitvoering van het sociaal beleid. Naargelang de 

visie op stedelijkheid, vertrekkend vanuit problemen of kansen, kan gentrificatie als slecht of 

positief worden beschouwd. Een eenduidig antwoord kan dus niet gegeven worden (Stouthuysen 

& Basiliades, 2005). 

Volgens Eeckhout (2005) gaat het enerzijds iets te ver om gentrificatie goed te noemen. 

De overheid kan en moet dit continue proces niet verbieden, maar kan wel een matigende aanpak 

toepassen. De markt krijgt nu te veel vrij spel.  

 

HET VEILIGHEIDSGEVOEL 

1 Inleiding 

Binnen het Vlaamse stedenbeleid staat de heropleving van grootsteden centraal. Dit 

houdt een grotere leefbaarheid en veiligheid in. Het sociale fenomeen ‘gentrificatie’ dat 

hierboven werd besproken heeft op het veiligheidsgevoel van buurtbewoners een impact. 

Gentrificatie trekt nieuwe middenklassenbewoners aan in een buurt die over een specifieke 

eigenheid beschikt en samengesteld is uit een heterogene groep van oorspronkelijke 
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buurtbewoners (Geldof, 2006; Reijndorp, 2004). Stadsmensen kiezen namelijk voor 

heterogeniteit (Karsten, Reijndorp & Van der Zwaard, 2006). Zowel de oorspronkelijke als de 

nieuwe buurtbewoners hebben voorkeuren, smaken en maatstaven met betrekking tot veiligheid, 

maar ook met betrekking tot een bepaalde buurt. Het imago en de reputatie van een buurt moet 

passen bij het zelfbeeld en het toekomstbeeld van bewoners. De nieuwe middenklasse bewoners 

settelen zich in de buurt en leggen hun nieuwe maatstaven voor. Dit zorgt voor tegenstrijdige 

gevoelens, onzekerheid voor beide groepen, onveiligheidsgevoelens, eenzaamheid, anonimiteit 

en sociaal isolement (Geldof, 2006; Reijndorp, 2004). Gevoelens van onveiligheid kunnen 

namelijk ontstaan door een snelle verandering van de bevolkingssamenstelling. Dit tengevolge 

van het feit dat veiligheid samenhangt met voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, vertrouwdheid 

en herkenning, een thuisgevoel en met zorgzaamheid en schoonheid (Karsten et al., 2006). 

Buurtbewoners hechten belang aan vertrouwde mensen in de buurt, liefst individuen die qua 

levenswijze en ambities tot dezelfde groep behoren. De zichtbare aanwezigheid van zulke 

gelijkgestemden is behalve praktisch ook van emotioneel belang. Geregeld communiceren met 

buurtbewoners over dagelijkse dingen versterkt het thuisgevoel en daarmee de binding met de 

buurt. Doch mag niet vergeten worden dat zowel oorspronkelijke en nieuwe bewoners een 

heterogene groep zijn. Een afgelijnde tegenstelling tussen oorspronkelijke en nieuwe bewoners 

kan niet gemaakt worden. Niet alle nieuwe middenklassenbewoners willen hun maatstaven 

opleggen, maar zoeken juist een heterogene stadsbuurt op omdat het ‘vreemde’ hen aanspreekt. 

Niettemin is het mogelijk dat beide groepen hun eensgezinden opzoeken om het 

veiligheidsgevoel te vergroten. De grote diversiteit en het ‘vreemde’ kunnen angst oproepen bij 

de nieuwe middenklassenbewoners (Karsten et al., 2006). Om hiermee om te gaan is de 

aanwezigheid van gelijkgestemden belangrijk. Het wegtrekken van de oorspronkelijke bewoners 

en het vergroten van de breuklijnen tussen beide groepen kunnen hiervan het gevolg zijn (Geldof, 

2006; Reijndorp, 2004). 

2 Objectief of subjectief? 

De concepten veiligheid en onveiligheid verwijzen naar iets dat leeft onder de mensen. 

Het zijn zeer vage begrippen die moeilijk te operationaliseren zijn (Ponsaers, De Kimpe, Pauwels 

& Van Altert, 2002). Zoals hierboven reeds werd aangehaald, hangt het concept veiligheid samen 
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met voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, vertrouwdheid en herkenning, thuisgevoel, 

zorgzaamheid en schoonheid (Karsten et al., 2006). Onveiligheid5 is een complex fenomeen 

omdat het uit heel verschillende dingen bestaat die oneindig verschillende combinaties kunnen 

vormen. Het omvat een brede waaier van factoren: criminaliteit, het slachtoffer van 

geweldpleging zijn, gevaar in het verkeer, samenlevingsproblemen tussen ouderen en jongeren en 

tussen verschillende culturen, economische onzekerheid, vervaging van sociale normen, overlast, 

enzovoort. Problemen onder de noemer onveiligheid verschillen tevens naar aard en omvang. Er 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen onschuldige problemen en ernstige voorvallen en 

alles wat er zich tussenin bevindt. Tevens kunnen twee vormen van overlast waargenomen 

worden. Sociale overlast zijn de onaangepaste sociale omgangsvormen. Fysieke overlast is de 

verloedering of verwaarlozing van de ruimte. Deze overlast schaadt de levenskwaliteit, maar het 

is niet altijd even duidelijk wie deze overlast veroorzaakt. Met als gevolg dat stigmatisering bij 

achtergestelde bevolkingsgroepen plaatsvindt. Zij kunnen inderdaad verantwoordelijk zijn voor 

deze overlast, maar een te snelle beoordeling én veroordeling komt vaak voor (Koning 

Boudewijnstichting, 2007).  

Onveiligheid wordt al te vaak gezien als een objectief probleem, namelijk het gevolg van 

criminaliteit. Stouthuysen (2005) geeft aan dat onveiligheid niet kan worden teruggebracht tot 

een discussie over al dan niet stijgende criminaliteitscijfers. Deze moeten wel in het achterhoofd 

gehouden worden, maar zijn niet allesomvattend. Stouthuysen (2005) stelt dat problemen nooit 

subjectief of objectief zijn. Ze balanceren tussen beide. Ook De Vrieze & Hauglustaine (2001) 

delen deze mening. Een probleem bestaat steeds uit een objectieve situatie en een subjectieve 

inschatting. Een bepaalde situatie wordt slechts een probleem afhankelijk van de maatstaven die 

mensen eraan geven. Deze maatstaven geven het ‘gevoel’ van mensen weer. Zo omschrijft Van 

der Vijver (1994 cited in Ponsaers et al. 2002) dat een onveiligheidsgevoel optreedt als mensen 

het gevoel hebben de controle over een situatie te verliezen. Met andere woorden, indien een 

voorval plaatsvindt dat als onaanvaardbaar wordt beschouwd. Een situatie die niet voldoet aan de 

maatstaven van mensen. Er is zoiets als een ‘aanvaardbaar’ misdaadniveau en als individuen dit 

niveau overschrijden voelen mensen zich bedreigd, onveilig en onzeker. Deze maatstaven 

verschillen naargelang de stedelijke context, de tijd, de sociale omgeving (Stouthuysen, 2005) en 

                                                      

 

5
 Het concept onveiligheid wordt verder gehanteerd aangezien het in de context van gentrificatie, mijn inziens, opportuner 

is over onveiligheid te praten. Veiligheid en onveiligheid zijn verbonden met elkaar. Ik opteer voor het gebruik van het concept 

‘onveiligheid’.  
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individuele kenmerken. Er kan dus een onderscheid gemaakt worden tussen de crime facts (de 

harde objectieve feiten) en het onveiligheidsgevoel (de subjectieve perceptie). Beiden moet in 

overweging gebracht worden, maar in dit scriptiedocument zal gewerkt worden met de 

subjectieve perceptie van onveiligheid, namelijk het onveiligheidsgevoel. En om dit concept te 

kunnen begrijpen moeten zowel de individuele kenmerken als de contextuele kenmerken van de 

stedelijke omgeving in rekening worden gebracht (Koning Boudewijnstichting, 2007).  

3 Veiligheid is meer dan alleen repressie 

Veiligheid is een elementaire behoefte. Een stad die onveilig is en geen veiligheid kan 

garanderen is geen aantrekkelijke stad (Ponsaers et al., 2002). Veiligheid en leefbaarheid zijn 

nauw verbonden en staan op de agenda van het Vlaamse stedenbeleid aangezien veiligheid 

samenhangt met welzijn. Veiligheid heeft namelijk een klassenkarakter. De stadsvlucht waarbij 

de middenklassenbevolking wegtrekt uit de binnenstad impliceert de vlucht voor iets gevaarlijk 

en iets ongewenst zoals de anderen, de vreemdelingen, het vuil, de misdaad en het verval. De 

middenklasse gaat ervan uit dat enkel kan teruggekeerd worden naar de stad indien deze 

gevaarlijke en ongewenste praktijken worden weggewerkt. Doch het dient weerlegd dat welzijn 

afhangt van de sociale groep en in interactie is met de buurt. Zodoende is welzijn evenals 

veiligheid zowel een objectief als subjectief begrip. Een concrete verhouding tussen veiligheid en 

welzijn wordt daarom niet gelegd. Beide concepten hangen af van de identiteit van een individu 

en de identiteit van de buurt. Onveiligheidsgevoelens kunnen optreden door criminaliteit, 

buurtbewoners, snelle verandering van de bevolking en door het gevoel de controle over een 

bepaalde situatie te verliezen (Karsten et al., 2006; Ponsaers et al., 2002). Hierdoor linkt men 

vaak onveiligheidsgevoelens aan achtergestelde buurten die kampen met criminaliteit, maar 

volgens Shalini Van Dooren, straathoekwerkster in het Schipperskwartier, heeft veiligheid vooral 

met welzijn te maken. Sommige nieuwe middenklasse bewoners willen een veilige 

woonomgeving, die overeenkomt met hun levenswijze en identiteit. Gedragingen en 

uiterlijkheden die afwijken van de middenklassennorm, de maatstaf, worden dan als ‘overlast’ 

beschouwd.  

Als het recht op veiligheid een fundamenteel recht is voor allen, dan kan men niet anders 

dan vaststellen dat sommigen bij de start al minder goed gewapend zijn om dat recht te doen 

gelden: vrouwen, ouderen, leden van culturele minderheden, de allerjongsten, kwetsbaren, 

inwoners van kansarme buurten, enzovoort. Misdaad treft namelijk in belangrijke mate wie arm, 
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oud of zwak is. Wie rijk is en beter opgeleid is, kan zich beter beschermen. Het 

onveiligheidsgevoel treft niet alleen verschillende lagen van de bevolking op een andere manier. 

Het dreigt ook degenen die er onder lijden nog meer te isoleren en te marginaliseren. Het draagt 

op die manier bij tot een gevoel van machteloosheid of frustratie die onze sociale cohesie dreigt 

uit te hollen. Sommige maatschappelijke groepen lopen vandaag grotere risico’s en zijn 

kwetsbaarder dan andere (Ponsaers, 2005). Zo stelt Pinxten (2007) dat burgers die zich in een 

ongelijke positie bevinden hoogstens de vrijheid hebben om slechts een deel van hun menselijke 

vermogens en wensen te realiseren want de rijkere heeft de vrijheid om voluit zijn kansen te 

benutten.  

De politie wordt hierbij vaak als de enige probleemoplosser van onveiligheid beschouwd. 

Deze is een belangrijke signaalgever, maar zeker niet de enige. Andere actoren zijn de 

drughulpverlening, straathoekwerk, samenlevingsopbouw, buurtwerking, sociale dienst van het 

OCMW, geestelijke gezondheidszorg, zelfhulpgroepen, seniorenraad, jeugdraad enzovoort. Ze 

hebben een gezamenlijk doel om de leefbaarheid te vergroten in plaats van enkel te focussen op 

het bestrijden van onveiligheid en criminaliteit. Vele actoren zijn hierbij belangrijk. Ook de 

burgers zelf. Burgers moeten ernstig genomen worden en er moet naar hen geluisterd worden 

(Koning Boudewijnstichting, 2002). Niettemin is burgerschap meer dan alleen een formele 

participatiemogelijkheid en individuele rechten. Het verwijst vooral naar de erkenning van de 

verschillende manieren waarop mensen met verschillende kwaliteiten en mogelijkheden in de 

samenleving aanwezig zijn. De diversiteit aan ‘burger zijn’ moet gerespecteerd worden. Het gaat 

om een passieve vorm van participatie waarbij burgerschap een voortdurend leerproces is naar 

het leren omgaan met diversiteit en de erkenning van diversiteit als een kenmerk van identiteit. 

De identiteit wordt namelijk gevormd in interactie met anderen. Een individu kan slechts een 

partiële identiteit zijn. Hij kan niet alle mogelijke identiteiten aannemen, maar deze wel gaan 

verkennen en ermee leren omgaan. Burgers bevinden zich daarom steeds in een leerproces 

(Pinxten, 2007). Dit komt sterk tot uiting in een stedelijke samenleving die gekenmerkt wordt 

door een diversiteit aan culturen, densiteit, sociale contrasten enzovoort. Het leren omgaan met 

deze diversiteit en diverse andere identiteiten is stedelijk burgerschap. De hulpverlening speelt 

hierin een belangrijke rol door ondersteuning te bieden bij het leren omgaan met deze 

verschillende situaties (Bouverne-De Bie & De Visscher, 2008).  
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Een geïntegreerd veiligheidsbeleid is daarom een tweesporenbeleid. Enerzijds een 

preventieve aanpak en anderzijds een repressieve curatieve aanpak. De preventieve aanpak is een 

intensieve aanpak die individuen benadert. De repressieve houdt zich bezig met de bestrijding 

van crime-facts met sterke politie-inzet. Om een goed geïntegreerd veiligheidsbeleid te verkrijgen 

moeten beide aanwezig zijn in een globale aanpak. Zowel huis-aan-huisbezoeken als optreden 

tegen misdrijven vormen een totaalaanpak. Zowel de objectieve als de subjectieve onveiligheid 

moet in kaart worden gebracht. (Ponsaers, 2005; Koning Boudewijnstichting, 2002; De Ridder, 

2005). Desalniettemin kennen de verschillende partners elkaar nog te weinig. Er schuilt een 

wantrouwen tussen politie en hulpverlening. De hulpverlening vindt de politie té dominant en de 

politie beschouwt de hulpverlening als een passieve partner in het veiligheidsdomein (Ponsaers, 

2005). Tevens moet nog steeds in het achterhoofd gehouden worden dat de ene buurt de andere 

niet is én dat de ene burger de andere niet is.  
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ONDERZOEKSDESIGN 

 

Vooraleer van start te gaan met het onderzoek, werkte ik de probleemstelling en het 

theoretische kader uit in het eerste onderdeel van deze scriptie. Dit vormt een belangrijk 

beginpunt om de onderzoeksopzet te bepalen. Op deze manier kunnen vragenlijsten terdege 

opgesteld worden (’t Hart, Boeije & Hox, 2005). In deze scriptie wordt een kwalitatieve en een 

kwantitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Dit zorgt voor een ‘mixed method-onderzoek’ met 

een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het mixed method-onderzoek, ook wel 

de ‘third methodological movement’ genoemd, is ontstaan uit de vele discussies en controversies 

bij het gebruik van de kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksvorm en vanuit het inzicht in de 

sterktes van beide onderzoeksvormen (Tashakkori & Teddlie, 2003). In beide onderzoeksvormen 

zijn namelijk waardevolle inzichten en methoden te vinden voor de uitvoer van een onderzoek. 

Een zwart-wit tegenstelling is minder adequaat. In kwantitatief onderzoek spelen ook 

kwalitatieve criteria en interpretaties een belangrijke rol en omgekeerd. Het kwalitatieve 

onderzoek biedt relevante informatie voor de probleemstelling, zorgt voor een degelijke 

methodologische onderbouwing van survey-items en roept hypotheses op (die verderop worden 

voorgelegd) die ik met een kwantitatief onderzoek wil toetsen op een grotere populatie. Op deze 

manier worden betekenisvolle uitspraken of eigen interpretaties getoetst met de steekproef. 

In dit gedeelte van de scriptie worden de gehanteerde methodieken voor zowel het 

kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek belicht.   

1 Onderzoeksfase 1: diepte-interview 

Tijdens de stageperiode bij Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad voerde ik een 

onderzoek in drie stadsbuurten van Antwerpen, namelijk Antwerpen Noord, Borgerhout en 

Deurne Noord. De methodiek die ik daarvoor hanteerde wordt kort aangehaald. Binnen dit 

stageonderzoek was het belangrijk dat ik de drie verschillende ‘wijken’ onderzocht, maar dat ook 

werd nagegaan welke invloed deze wijken op elkaar hebben (het aantrekken van mensen en/of 

het afstoten van mensen) en welke positie deze wijken innemen ten opzichte van het stedelijk 

geheel. Op deze manier kon Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad zijn oplossingsstrategieën 

aanpassen én het beleid gerichter maken. Met dit onderzoek werden de oplossingen aangepast 

aan de noden van de ‘doelgroepen’ die woonachtig zijn in de verschillende buurten. Binnen dit 
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kader startte ik mijn onderzoek naar de eigenheid van drie Antwerpse buurten vanuit het oogpunt 

van de buurtbewoners in het bijzonder Antwerpen Noord, Oud-Borgerhout en Deurne-Noord. 

Voor dit scriptiedocument heb ik enkel de resultaten van de Antwerpse buurt Antwerpen 

Noord gebruikt aangezien de scriptie zich enkel op deze buurt focust. Ik verkoos deze buurt 

vanwege de beginfase van gentrificatie waarin deze buurt zich bevindt. Hierbij zijn de eerste 

‘gentrifiers’, vooral studenten en kunstenaars die zich willen onderscheiden door te zoeken naar 

‘iets nieuws’. Niettemin vestigen ook jonge koppels zich reeds in deze achtergestelde buurt 

vanwege de lage koopprijzen. Deze buurt biedt op deze manier een interessante kijk op de impact 

van gentrificatie op het veiligheidsgevoel bij buurtbewoners. 

1.1 Dataverzamelingsmethode 

Het doel van het onderzoek stuurde me in de richting van een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Kwalitatief onderzoek geeft namelijk de mogelijkheid om dieper in te gaan 

op achterliggende visies, meningen, motivaties, wensen en behoeften. Zo kan ingegaan worden 

op het waarom van heersende meningen en bepaalde gedragingen. Binnen dit 

onderzoeksonderwerp zorgt dit voor een meerwaarde (Schuyten, 2004). Een kwalitatief 

onderzoek kan op individuele of collectieve manier worden uitgevoerd. Ik koos voor de 

individuele methode en concreter voor het diepte-interview. Deze kan gehouden worden met een 

of twee personen en wordt gevoerd aan de hand van een topiclist die kan variëren van een zeer 

gestructureerde vorm tot een vrijwel volkomen ongestructureerde vorm. Bij een diepte-interview 

is een beter en meer diepgaand inzicht te verkrijgen over een bepaald onderwerp. Eveneens is het 

uitermate geschikt om privacygevoelige onderwerpen te bespreken. Zodoende kunnen van 

minder welbespraakte mensen eveneens spontane antwoorden verkregen worden. Details zijn 

duidelijker en de betekenis ervan is makkelijker te achterhalen dan bij een groepsgesprek of 

kwantitatief onderzoek (Schuyten, 2005).  

Ik heb binnen dit diepte-interview halfgestructureerde interviews afgenomen. De 

vragenlijst heeft een losse structuur zodat bij afname van het interview mogelijkheid was voor 

aanpassing. Bij de opzet van dergelijk interview zijn belangrijke beslissingen genomen zoals 

“welke vragen worden gesteld?”; “welke respondenten worden geselecteerd?”; “hoeveel 

interviews worden afgenomen?”. Om de eerste vraag te beantwoorden is een leidraad opgesteld. 

Een losse vraagstelling betekent immers niet dat het interview geen goede voorbereiding vraagt. 

Daarom is het belangrijk eerst een lijst van aandachtspunten op te stellen. Deze leidraad is echter 

flexibel. Op deze manier kunnen nieuwe inzichten in volgende interviews toegevoegd worden. 
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Dergelijke veranderingen dienen wel steeds verantwoord te worden. Ik heb een 

halfgestructureerde vragenlijst gebruikt omwille van deze flexibiliteit (Schuyten, 2005).  

Enkele hulpmiddelen zijn gebruikt tijdens de afname van de interviews. Een duidelijke 

namenlijst/adressenlijst van de gekozen respondenten en een checklist voor alle belangrijke 

topics.  

Bij kwalitatief onderzoek is het niet de bedoeling om data te veralgemenen, maar vooral 

om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van verschillende gezichtspunten. Een selectie van 

respondenten gebeurt daarom dikwijls via segmentatie of het gebruik van ‘natuurlijke groepen’. 

Een verantwoording van de keuzes en procedures is altijd essentieel (Schuyten, 2005). Voor dit 

onderzoek is de buurt Antwerpen Noord gekozen. Hier werden 15 interviews afgenomen. Door 

contact op te nemen met de verschillende buurthuizen en diensten van samenlevingsopbouw kon 

ik de contactgegevens verzamelen. De doelgroep moest immers zo divers mogelijk zijn 

waaronder zowel nieuwkomers als langdurige bewoners van de wijk; zowel jonge gezinnen als 

oudere koppels enzovoort. Sommige diensten lieten me vrij bij het contacteren van de 

respondenten. Andere wilden zelf eerst contact opnemen om de respondenten duidelijk aan te 

geven waarover het onderzoek handelt. Aan het interview ging steeds een telefonische afspraak 

vooraf. 

Vanuit dit kwalitatief onderzoek ben ik tot de probleemstelling en onderzoeksvraag voor 

dit scriptiedocument gekomen. Het kwalitatieve onderzoek neemt namelijk de vorm aan van een 

omgevingsanalyse. Deze zorgde voor een specifieke kijk op de buurt Antwerpen Noord, die zich 

in de beginfase van het gentrificatieproces bevindt. Maar ook op de ervaring van ‘gentrificatie’ 

en het veiligheidsgevoel bij de buurtbewoners. Het viel op dat Antwerpen Noord een zeer volkse 

en multiculturele Antwerpse buurt is met een sterke eigenheid en een groot onveiligheidsgevoel. 

Ik vroeg me af of dit onveiligheidsgevoel bij de buurtbewoners een effect was van de 

gentrificatie die in deze buurt opgang kent. Dit wilde ik zowel algemeen als specifiek nagaan 

door een onderscheid te maken tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners. Op deze 

manier zorgde het kwalitatieve onderzoek tot de uitwerking van de probleemstelling en 

onderzoeksvraag voor het surveyonderzoek.    

1.2 Gebruikte analysemethodiek 

Data-analyse is een moeilijke stap in het onderzoek, niet alleen omwille van de 

hoeveelheid aan data, maar ook door de complexiteit van de analyse. Dit is immers geen evidente 

taak en professionele onderzoekers zitten betreffende die analyse soms met veel vragen. Zo 
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worden vragen gesteld naar het accuraat en betrouwbaar samenvatten van informatie en het 

tijdsbeslag van de analyse (Vaughn, Schumm & Sinagub, 1996). Om de verkregen data op een 

goede manier te analyseren is het belangrijk het doel van het onderzoek opnieuw te bekijken. Het 

doel bepaalt immers hoe diep de gegevens worden bekeken. De onderzoeker weegt regelmatig 

keuzes af tegen de aanwezige bronnen en de waarde van de informatie, met het doel van de studie 

in het achterhoofd (Krueger & Casey, 2000). Afhankelijk van de tijd, het doel, het budget en de 

noden gebruikt men verschillende manieren om de data toegankelijk te maken: transcripts, 

opname, notities en geheugen. Transcripted-based analyse bestaat uit de letterlijk uitgeschreven 

opnames van de diepte-interviews aangevuld met de notities. Vanuit het transcript werkt men via 

long table of via computercodering. Op de transcripts kan men zaken aanduiden, markeren of 

samenvatten. Hierdoor worden de data toegankelijk en overzichtelijk gestructureerd. Derhalve 

wordt deze strategie gebruikt voor de analyse van de diepte-interviews (Krueger & Casey, 2000).  

Na het toegankelijk maken van de data kan de eigenlijke analyse plaatsvinden. Een 

strategie die de literatuur aanraadt bij beginnende analisten is de long-table approach waarin het 

mogelijk is om thema’s te bepalen en categorieën te maken (Vaughn et al, 1996). De naam 

refereert naar het gebruik van een lange tafel zodat de onderzoeker veel ruimte heeft om alles te 

sorteren. De bedoeling is dat alle belangrijke informatie wordt uitgeknipt en ingedeeld in 

eenheden of categorieën. Het is wel belangrijk dat van elke eenheid achteraf nog zichtbaar is uit 

welk interview deze komt door nummering of gekleurde markeringen. Voor er wordt geknipt, 

moeten alle interviews in hun geheel worden gelezen zodat het volledige beeld blijft. Belangrijke 

stukken kan men op verschillende manieren aanduiden: notities in de kantlijn, kleurmarkeringen 

of de stukken uitknippen (Vaughn et al, 1996). Het proces van deze long-table approach begint 

bij het maken van grote bladen waarop de onderzoeksvragen staan. Bij het knippen van de 

transcripts kunnen de relevante antwoorden eronder worden geplakt en eventueel reeds 

gegroepeerd wanneer antwoorden gelijkaardige informatie verschaffen. Niet alle informatie hoeft 

gecategoriseerd te worden, soms kan informatie irrelevant zijn. Deze informatie kan echter best 

bewaard worden aangezien deze vaak onder een aparte categorie worden samen gezet. Daarna 

kan de werkelijke analyse beginnen, door de gegroepeerde informatie te herorganiseren tot 

groepen van gelijkaardige antwoorden. Vervolgens wordt een beschrijvende samenvatting 

gemaakt van wat de verschillende type participanten als antwoord gaven op elke vraag. Tijdens 

dit proces is het van belang hoeveel waarde wordt gehecht aan bepaalde thema’s of 

commentaren. Doorslaggevende factoren zijn de frequentie, de specificiteit, de emotie en 
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extensiviteit (hoeveel personen iets zeggen). Een volgende stap poogt om verder te kijken dan de 

vragen en te zoeken naar achterliggende thema’s die naar boven komen. Na enkele dagen pauze 

wordt alles opnieuw bekeken om de conclusies te formuleren. Als laatste stap worden die 

conclusies gerapporteerd rond de vragen of rond de thema’s waarbij citaten als bewijs voor de 

conclusies worden gebruikt. Dergelijke rapportage is voor de diepte-interviews gehanteerd om de 

informatie op een overzichtelijke manier te verkrijgen. Nadien worden conclusies getrokken en 

neergeschreven aan de hand van citaten.  

2 Onderzoeksfase 2: surveyonderzoek 

Zoals reeds vermeld werd vanuit het kwalitatief onderzoek tot de probleemstelling en 

onderzoeksvraag voor dit scriptiedocument gekomen. Het kwalitatieve onderzoek neemt namelijk 

de vorm aan van een omgevingsanalyse. Deze omgevingsanalyse zorgde ervoor dat ik een 

specifieke kijk kreeg op de buurt Antwerpen Noord, die zich in de beginfase van het 

gentrificatieproces bevindt. Maar ook op de ervaring van ‘gentrificatie’ en het veiligheidsgevoel 

bij de buurtbewoners. Het viel op dat Antwerpen Noord een zeer volkse en multiculturele 

Antwerpse buurt is met een sterke eigenheid en een groot onveiligheidsgevoel. Ik vroeg me af of 

dit onveiligheidsgevoel bij de buurtbewoners een effect was van de gentrificatie die in deze buurt 

opgang kent. Dit wilde ik zowel algemeen als specifiek nagaan door een onderscheid te maken 

tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners. Op deze manier zorgde het kwalitatieve 

onderzoek tot de uitwerking van de probleemstelling en onderzoeksvraag voor het 

surveyonderzoek.    

Bij het surveyonderzoek staat volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Wat is de impact van 

gentrificatie op het veiligheidsgevoel van buurtbewoners in Antwerpen Noord?’. Antwerpen 

Noord is een multiculturele en volkse buurt. In deze buurt heerst een sterk sociaal contact tussen 

de buurtbewoners. Leidt de eigenheid van deze buurt tot een verminderd veiligheidsgevoel of een 

groter veiligheidsgevoel? Voelen mensen zich veiliger als ze afgesloten zijn van het buurtleven 

en wanneer ze zich onder gelijkgestemden bevinden of voelen buurtbewoners in Antwerpen 

Noord zich veiliger in een volkse multiculturele buurt? Deze hypothese wordt bij deze centrale 

onderzoeksvraag vooropgesteld. De concrete onderzoeksvraag sluit hierbij aan: ‘Is er een verschil 

in het veiligheidsgevoel tussen de oorspronkelijke en de nieuwe buurtbewoners?’. De hypothese 

die ik hierbij laat aansluiten is dat de oorspronkelijke bewoners zich veiliger voelen dan de 

nieuwe bewoners.   



 - 42 -  

2.1 Dataverzamelingsmethode  

De meest accurate verzamelingmethode bestaat niet, dit hangt samen met een eigen 

persoonlijke keuze en de onderzoeksvraag. In principe kan men drie hoofdvormen 

onderscheiden: de face-to-face enquête, de telefonische en de schriftelijke of postenquête (Miles 

& Huberman, 1988). Binnen het surveyonderzoek heb ik gewerkt met de face-to-face enquête en 

gestructureerde mondeling afgenomen vragenlijsten wat de kwaliteit van de gegevens vergroot. 

Een dergelijke face-to-face vragenlijst vermindert namelijk de kans op unit-non respons doordat 

de interviewer de respondent kan overhalen om deel te nemen aan de enquête. De item-non 

respons is gering door de aanwezigheid van de interviewer die de respondent àlle vragen voorlegt 

zodat elke vraag wordt beantwoord. Bij een enquête die per post wordt opgestuurd is deze unit-

non respons en item-non respons vele groter. Hierbij bepalen individuen volledig zelf of ze 

deelnemen en op welke vragen ze antwoorden. De respons wordt dus in hoge mate bepaald door 

de bereikbaarheid en de bereidheid van de respondent. Dit vraagt voldoende aandacht. De 

respons is ook afhankelijk van het onderwerp van het onderzoek. Iemand is eerder geneigd mee 

te werken indien het onderwerp aansluit bij zijn/haar interesse. Voor zowel interviewer als 

respondent neemt een face-to-face enquête minder tijd in beslag en zijn de kosten lager dan in 

een schriftelijke of telefonische enquête. Om voldoende face-to-face enquêtes te verkrijgen is 

natuurlijk wel een grotere eigen capaciteit nodig aangezien de interviewer elke enquête zelf 

afneemt, maar een degelijke planning en hulp van anderen maakt dit mogelijk. Hoe ik dit 

toepaste in het survey-onderzoek wordt hieronder besproken. Sommige begrippen vragen soms 

om een woordje uitleg. Ik deed dit op een mondelinge manier. Zo kan tegelijkertijd een goede 

uitleg gegeven worden over het onderzoek. Bij face-to-face enquêtes moeten sociaal wenselijke 

antwoorden in het achterhoofd gehouden worden en de beïnvloeding door de interviewer (’t Hart 

et al., 2005).  

2.1.1 Selectie van de respondenten 

De eerste stap die ik zette is de operationalisering van de populatie naar een aantal 

criteria (’t Hart et al., 2005; Swanborn, 1987). Het survey-onderzoek is gericht op alle bewoners 

die gehuisvest zijn in Antwerpen Noord met postcode 2060. Antwerpen Noord situeert zich van 

het Albertkanaal tot aan de Handelsstraat en van Schijnpoort tot aan de Italiëlei. Zowel 

oorspronkelijke als nieuwe bewoners werden bevraagd. Ik ben me ervan bewust dat deze 

populatie nog steeds te breed is, maar om een duidelijk zicht te krijgen op de algemene 
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veiligheidsgevoelens in Antwerpen Noord en om terdege te antwoorden op de onderzoeksvragen, 

leek me dit het beste. Ik had kunnen kiezen voor enkel ‘jongeren’, ’50-plussers’, enzovoort, maar 

de leeftijdscategorie neemt in dit onderzoek niet de belangrijkste plaats in. 

Vervolgens maakte ik een steekproefplan op en voerde deze uit. Ik koos voor een 

getrapte steekproeftrekking. In dit type van steekproeftrekking worden eerst de primaire 

eenheden toevallig gekozen (de verschillende organisaties/diensten). Aansluitend werden uit die 

primaire eenheden de secundaire eenheden eveneens toevallig gekozen (de respondenten) 

(Swanborn, 1987). Derhalve werden diverse organisaties/diensten met verschillende 

invalshoeken en perspectieven geselecteerd. Ik contacteerde hen zowel mailsgewijs als 

telefonisch. Volgende diensten reageerden enthousiast en gaven me de toestemming om enquêtes 

af te nemen: Buurthuis Centrum De Wijk, Lokaal Dienstencentrum De Bilzen, Proxy 

Stuivenberg, Bibliotheek Permeke en Ontmoetingscentrum Het Oude Badhuis. In elk centrum 

voerde ik een aselecte steekproef uit door elke vierde persoon te enquêteren. Ik sprak vooraf een 

datum af om de enquêtes af te nemen. Naast deze methoden van steekproeftrekking bleken ook 

kennissen van mij en van mijn ouders, die in Antwerpen Noord wonen, geïnteresseerd te zijn in 

het onderzoek. Hiervoor heb ik de methodiek die het ‘sneeuwbaleffect’ wordt genoemd, gebruikt 

(Schuyten, 2004).  

2.1.2 Opstellen van de vragenlijst 

Bij het opstellen van de vragenlijst startte ik eerst met het definiëren van begrippen die in 

de probleemstelling een belangrijke plaats innemen (’t Hart et al., 2005). Welke informatie wil ik 

verzamelen? Ik definieerde twee belangrijke begrippen ‘veiligheidsgevoel’ en ‘de ervaring van 

gentrificatie’. Deze twee begrippen zijn meerdimensionaal en moeten meetbaar gemaakt worden 

voor de opstelling van de vragenlijst. Ik gebruikte zowel ratio en nominale schalen als Likert 

schalen. De Likert schaal is een ordinale schaal waarbij de antwoordcategorieën hiërarchisch 

gerangschikt zijn Er is sprake van een rangorde, maar de verschillen kunnen niet in een getal 

worden uitgedrukt (De Vocht, 2005). In dit kwantitatief onderzoek gaat het om een vijf 

puntenschaal van ‘geheel akkoord’ tot ‘helemaal niet akkoord’. Tevens voegde ik enkele open 

vragen toe om interpretaties en meningen na te gaan.  

De formulering van de vraagstelling voor de enquêtes is geïnspireerd door de resultaten 

uit de diepte-interviews. Zo is de vraagstelling naar de visie op veiligheid geïnspireerd door de 

verhalen van respondenten uit de diepte-interviews (bijvoorbeeld de link tussen veiligheid en 

properheid, de link tussen veiligheid en sociaal contact). De vragenlijst is op een gesloten wijze 
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en op een gestructureerde manier opgesteld. Elke vraag heeft mogelijke antwoorden klaar maar 

heeft eveneens ruimte voor eigen inbreng. De vragenlijst heeft een vastomlijnde volgorde. De ene 

vraag volgt op de andere en gaat van algemene vragen naar concrete vragen. Bij de opstelling van 

de enquête werden taalverschillen in rekening gebracht. Dienaangaande onderging ik een 

attitudeverandering door over te schakelen op een gemeenschappelijke taal zodat een begrijpbare 

conversatie werd gevoerd. Bij de concrete uitwerking van de vragenlijst vermeed ik 

dubbelzinnige interpreteerbare zinnen, gevoelige onderwerpen, dubbele ontkenningen en had ik 

aandacht voor een eenvoudige opstelling van de vragen en een duidelijke opmaak van de 

vragenlijst (’t Hart et al., 2005; Swanborn, 1987).  

Voor de concrete afname van de vragenlijst werd deze voorgelegd aan de 

thesisbegeleider. Om de bruikbaarheid van de vragenlijst te vergewissen werd deze voorafgaand 

door mezelf ingevuld.  

2.2 Organisatie van de dataverzameling 

Vooraleer over te gaan op de concrete afname van de enquêtes werden een aantal 

praktische zaken vastgelegd. Ik stelde mezelf een deadline op om alle enquêtes op tijd af te 

nemen. Uiteraard is flexibiliteit hierbij vereist wegens mogelijke problematische tussenkomsten. 

Desalniettemin ben ik erin geslaagd om de totale hoeveelheid (122) aan enquêtes binnen de 

gestelde tijdslimiet af te nemen. Dit is meer dan ik normaal poogde te bereiken. Het afnemen van 

de enquêtes gebeurde in de wetenschap om een representatieve steekproef te bekomen van 100 

enquêtes. Door een degelijke planning en een grote inzet en welwillendheid van de diensten werd 

dit quotum ruimschoots gehaald. 

2.3 Gebruikte analysemethodiek  

2.3.1 Dataordening en datamatrix opstellen 

Tussen de dataverzameling en analyse bevindt zich de fase van de dataordening. Tijdens 

de dataordening worden de ruwe onderzoeksgegevens klaargemaakt voor de analyse. Het 

resultaat van deze tussenstap vormt een goed geordende datamatrix. Om een datamatrix te 

verkrijgen, moeten enkele handelingen uitgevoerd worden. Eerst krijgen de variabelen een label, 

een type en een meetschaal toegekend. Het is belangrijk aandacht te hebben voor het meetniveau 

van de variabelen. Het meetniveau van een variabele is immers bepalend voor het gebruik van 

statistische maten en het toepassen van statistische analysetechnieken (De Vocht, 2005). 
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Vervolgens werd een classificatieschema opgesteld. Hierbij worden de variabelen onderverdeeld 

in onderscheiden waarden. Ik heb met gesloten vragenlijsten gewerkt waardoor dit 

classificatieschema reeds vooraf vastligt. De vragen hebben namelijk reeds vaste 

antwoordcategorieën. Nadien ging ik over tot het coderen van de variabelen en hun categorieën 

door hen getallen toe te kennen. Deze getallen vergemakkelijken namelijk de dataverwerking met 

behulp van de computer. Nadat deze voorbereidingen waren getroffen heb ik de gecodeerde 

onderzoeksgegevens ingevoerd met SPSS 15. Zodoende werd een datamatrix bekomen waarbij 

de rijen de onderzoekselementen voorstellen en de kolommen de variabelen.  

2.3.2 Hercoderen 

De fase van de data-analyse begint met de datareductie. Dit kan gebeuren aan de hand 

van hercoderen. Hercoderen houdt in dat de bij de data-invoer onderscheiden categorieën tot een 

beperkter aantal worden herleid. Hercodering gebeurt op basis van theoretisch-inhoudelijke 

overwegingen en om (bijna) lege cellen te vermijden (De Vocht, 2005). Ik bracht een hercodering 

aan voor de variabelen ‘nationaliteit’, ‘gezinssituatie’, ‘werksituatie’ en ‘laatst onveilig gevoeld’. 

Dit gebeurde met menukeuze Transform; Recode into same variables. De variabele ‘nationaliteit’ 

hercodeerde ik van veertien naar twee categorieën (Belg en allochtoon). De variabele 

‘gezinssituatie’ werd veranderd van negen naar vijf categorieën (getrouwd, samenwonend, 

gescheiden, alleenstaand en thuiswonend). De variabele ‘werksituatie’ reduceerde ik van negen 

naar twee categorieën (werkend en niet-werkend) en de variabele ‘laatst onveilig gevoeld’ van 

acht categorieën naar vijf categorieën (recent, maanden geleden, jaar geleden, jaren geleden, 

nooit).  

2.3.3 Uiteindelijke analyseprocedure 

De uiteindelijke analyse gebeurt op basis van de vragen uit de vragenlijst. Op elke vraag 

wordt een antwoord gezocht en een vergelijking gemaakt voor de verschillende subgroepen. De 

gebruikte analyseprocedure per vraag zijn in het onderdeel ‘resultaten’ van de scriptie 

beschreven. Op deze manier is een overzicht gecreëerd van de gehanteerde statistiek en het 

resultaat per vraag.  



 - 46 -  

RESULTATEN 

 

Deze paragraaf van de scriptie gaat in op de verkregen resultaten rond de centrale 

onderzoeksvraag. De resultaten worden dientengevolge geëxtraheerd uit zowel de kwalitatieve 

diepte-interviews als de persoonlijk afgenomen enquêtes maar eerst wordt het profiel van de 

respondenten besproken. Een synthese van de resultaten van het mixed method-onderzoek sluit 

deze paragraaf af.  

1 Profiel van de respondenten 

Voor de opmaak van het profiel van de respondenten van de diepte-interviews zette ik 

een tabel op bestaande uit een beschrijving van elke respondent. De opmaak van het algemene 

profiel van de respondenten voor het surveyonderzoek is gevoerd aan de hand van de 

beschrijvende statistiek. De beschrijvende statistiek wordt gebruikt om onderzoeksgegevens te 

ordenen en te presenteren in frequentietabellen en grafieken. Tevens wordt deze beschrijvende 

statistiek ingeschakeld voor het samenvatten van gegevens in centrummaten (bvb. het 

rekenkundig gemiddelde), spreidingsmaten (bvb. de standaarddeviatie) en associatiematen (die 

de samenhang nagaat tussen varabelen) (De Vocht, 2005; Schuyten, 2004). Ik maakte een 

frequentietabel op en berekende de statistische maten.  

1.1 Diepte-interview 

Tabel 1 

Het profiel van elke respondent uit de diepte-interviews (N = 15) 

  

 Respondent 

  1 2 3 4 5 6  7   8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Leeftijd  63 72 57 50 22 48  52  60 22 37 60 68 27 28 50 

Geslacht 

Man   x - x x - x  x   - - - x x x x x 

Vrouw  - x - - x -  -   x x x - - - - - 

Nationaliteit 

Belg  x x x x x -  x   - x x x x - - x 

Allochtoon  - - - - - x  -   x - - - - x x - 
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Gezinssituatie  

Getrouwd  - x - - - -  -   - - - - - - - - 

Getrouwd&k x - - x - -  -   - - - - - - - - 

Samenwonen - - x - x -  -   - x - - - - x - 

Samenwonen&k - - - - - -  -   - - - - - - - x 

Alleenstaand - - - - - x  -   - - - - x x - - 

Alleenstaand&k - - - - - -  x   x - x x - - - - 

Werksituatie  

Arbeider  - - - - - x  -   - - - - - - - - 

Ambtenaar  - - - - x -  -   - - - - - - - - 

Invalide  - - - - - -  x   - - - - - - - - 

Werkloos  - - x - - -  -   - - x - - - x - 

Student  - - - - - -  -   - x - - - - - - 

Pensioen  x x - - - -  -   x - - x x - - - 

Vrij beroep  - - - x - -  -   - - - - - - x x 

Aantal jaren woonachtig 

≥0.5j  - - - - x -  -   - x - - - - - - 

< 0.5j ≥ 1j  - - - - - -  -   - - x - - - - - 

< 1j ≥ 5j  - - - - - -  -   - - - x - - x - 

< 5j ≥ 10j  - - - - - x  -   - - - - - - - x 

< 10j ≥ 30j  - x x - - -  x   x - - - - x - - 

> 30j  x - - x - -  -   - - - - x - - - 

Van plan te blijven wonen 

Ja  - x x - - x  x   x x x x x - x - 

Neutraal  - - - - x -  -   - - - - - - - - 

Neen  x - - x - -  -   - - - - - x - x 

  

Het onderzoek aan de hand van diepte-interviews leverde 15 interviews op waarvan de 

gemiddelde leeftijd van de respondenten 48 jaar bedraagt. De jongste respondent is 22 jaar en de 

oudste respondent heeft een leeftijd van 72 jaar. Zodoende zijn binnen het geheel van interviews 

diverse leeftijdscategorieën aangesproken. Uit Tabel 1 valt op dat 5 vrouwen en 10 mannen zijn 

bevraagd. Ik trachtte diverse nationaliteiten te bereiken maar slaagde er slechts in om 4 
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allochtonen te bevragen, dit in tegenstelling tot 11 Belgische respondenten. Bij de afname van de 

interviews peilde ik naar de gezinssituatie en de werksituatie. De meerderheid van de 

respondenten is alleenstaand met kinderen of met pensioen. Dit is te wijten aan de 

bevolkingssamenstelling van de buurt met voornamelijk oudere leeftijdsgroepen. Om een zicht te 

krijgen op de woonbewegingen van de respondenten bestudeerde ik het aantal jaren dat een 

individu woonachtig is in de buurt, vanwaar men afkomstig is en of men van plan is in de buurt te 

blijven wonen. De meerderheid woont reeds meer dan 10 en minder dan of gelijk aan 30 jaar in 

Antwerpen-Noord. Slechts een minderheid woont reeds kort in de buurt. Zoals ook in het 

kwantitatief onderzoek wordt bevestigd wil het overgrote deel van de respondenten in de buurt 

blijven wonen.  

1.2 Surveyonderzoek 

Tabel 2 

Frequentietabel: profiel surveyonderzoek (N = 122) 

 

 Valid missing gemiddelde S.D. min   max 

Leeftijd 113 9 43.98 14.569 17  86 

Aantal jaren  122 0 18.031 15.4986 0.2 77 

woonachtig  

 

 Valid missing frequentie valide percentage   

Geslacht 109 13 

Man   45 42.2 

Vrouw   63 57.8 

Nationaliteit 112 10  

Belg   76 67.9 

Allochtoon   36 32.1 

Gezinssituatie 121 1  

Getrouwd   67 57.9 

Samenwonend   16 10.7 

Gescheiden   13 10.7 

Alleenstaand   23 17.4 

Thuiswonend   3 3.3 

Werksituatie 115 7 
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Werkend   53 42.6 

Niet werkend   65 57.4 

Van plan te 

Blijven wonen 119 3  

Ja   83 70.6 

Neutraal   17 13.4 

Neen   21 16 

 

Het kwantitatieve onderzoek leverde 122 enquêtes op waarvan de gemiddelde leeftijd 

van de respondenten 43 jaar bedraagt. De minimum leeftijd is 17 jaar en de maximum leeftijd 86 

jaar. Alle leeftijdscategorieën zijn derhalve in rekening gebracht. Het is van belang om de 

diversiteit aan respondenten te bereiken. De aselecte steekproef leverde 63 vrouwen en 45 

mannen op als respondenten. Het aantal mannen bedraagt 42.2% en het aantal vrouwen 57.8%. 

Ook dit zorgt voor een representatieve weergave van de resultaten. Wegens de multiculturele 

eigenheid van Antwerpen Noord trachtte ik zoveel mogelijk nationaliteiten te bereiken. Via een 

aselecte steekproef verkreeg ik de meerderheid aan Belgen (67.9%). 32.1% van de respondenten 

bleek van allochtone afkomst te zijn. Tijdens de afname werd gepeild naar de gezinssituatie van 

de respondenten. Uit de analyse blijkt het overgrote deel van de respondenten getrouwd te zijn 

(57.9%). Daaropvolgend is 17.4% alleenstaand en 10.7% gescheiden of samenwonend. Dit aspect 

van het profiel is daarom niet representatief genoeg. Dit wijt ik aan de grote hoeveelheid 

afgenomen enquêtes in een school. Zodoende werden voornamelijk getrouwde koppels met 

kinderen bevraagd. Andere profielen komen daardoor te weinig aan bod. Het profiel van de 

werksituatie is dan weer meer representatief dan het voorgaande. 42.6% van de respondenten is 

werkend, 57.4% is niet werkend. Het hoge werkloosheidscijfer heeft te maken met de eigenheid 

van de buurt en het grote aantal allochtonen. Beide factoren zorgen voor dit hoge cijfer. Tevens 

wonen veel oudere mensen in de buurt die ervoor zorgen dat het aantal gepensioneerde bewoners 

hoog ligt.  

Bij de afname werd gepolst naar het aantal jaren dat de respondent reeds in de buurt 

woont, vanwaar deze afkomstig is en of de persoon in kwestie er in de toekomst wil blijven 

wonen. Het gemiddelde aantal jaren woonachtig in Antwerpen Noord bedraagt 18 jaren. Het 

minimum aantal jaren is twee maanden en het maximum aantal jaren is 77 jaren. De vraag naar 

de plaats van afkomst van respondenten heeft weinig respons gekregen (missing = 42) waardoor 

deze categorie wordt weggelaten in het profiel. Dit is niet van belang voor de 

onderzoeksresultaten. 70.6% van de bevraagde respondenten wil in de buurt blijven wonen. Dit is 
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een hoog cijfer wat meegeeft dat de buurtbewoners graag in de buurt wonen en er hun leven 

willen voortzetten. Slechts 16% geeft een negatief antwoord en zal in de toekomst wegtrekken. 

13.4% neemt een neutrale houding aan.  

2 Onderzoeksresultaten 

2.1 Onderzoeksfase 1: diepte-interviews 

Antwerpen Noord is een heterogene stadsbuurt met een eigen identiteit en een sterke 

sociale mix. Een grote diversiteit aan culturen en talen maar ook diverse bevolkingsgroepen 

trachten hier samen te leven. Buurtbewoners beschouwen de buurt als volks, multicultureel, een 

buurt waar mensen elkaar kennen, waar een leuke sfeer heerst op straat, waar alles aanwezig is, 

waar mensen respect hebben voor elkaar, … kortom: een aangename stadsbuurt. De identificatie 

met de stadsbuurt als plaats om te wonen heeft dan ook veel te maken met de waardering van 

levendigheid en diversiteit: drukte op straat, geluiden buiten, mensen en indrukken, enzovoort. 

Hierin schuilt een grote diversiteit aan meningen. Enkele buurtbewoners geven het volgende aan 

als er wordt gepolst naar de buurtsfeer:  

“De buurt is tof! Een gezonde buurt!! Een goede buurt in de zin van sociaal contact en 

diversiteit …” (man, 28j, allochtoon)  

 

“Er is altijd iemand … wete … om 2u ’s nachts of om 4u.” (vrouw, 22j, Belg)  

 

“Het is ‘ne nest’. Een samenraapsel van mensen.” (man, 57j, Belg) 

 

“ … zoals gisterenavond … ik stik van den dorst en ik had niks in huis … ik doe mijne jas 

aan en ik gaan een frisse fles cola halen in de nachtwinkel …” (man, 60j, Belg) 

 

Antwerpen Noord kent een sterke straatcultuur met sociaal en persoonlijk contact tussen 

zowel autochtone als allochtone buurtbewoners als aangenaam gevolg. Uit vele interviews blijkt 

dat de diversiteit van de buurt en haar bewoners als aangenaam wordt beschouwd. Dat is voor 

velen wat stedelijk wonen inhoudt: niet alles van hetzelfde, maar een brede waaier aan variëteit 

en diversiteit. 

Omdat ik dat hier een fantastische buurt vind. Volks. Ik ben hier eigenlijk ook een beetje 

geboren want ik heb hier op dees pleintje als peuter nog gespeeld op school bij de nonnekes. En 
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die straat is afgebroken nu en ik woon eigenlijk op de plaats waar vroeger de V1 gevallen is en 

daar speelde ik vroeger. En nu staan daar appartementsblokken en ik woon daar op het 9ste. 

Kweet ni, ik vin da gewoon fantastisch. Ik zou hier nooit nimmer weg willen en ook het sociale da 

ge hier hebt! (man, 60j, Belg)  

 

“Het is nooit mogelijk om van deze buurt een rijkelijke buurt te maken. Vroeger was dat 

hier een rijkelijke zelstandige commercanten buurt, maar nooit mogelijk om daar een Zuid van te 

maken. Het is hier een volkse allochtone buurt.” (vrouw, 60j, Belg) 

 

Alhoewel, enkelen delen de mening dat sociaal contact slechts ontstaat indien 

geparticipeerd wordt aan het buurthuis of een sociaal centrum.  

“ … vanaf ’81 ben ik mee in het buurthuis beginnen werken en daar komt ge mensen 

tegen die ook volks zijn … waar ge een praatje mee kunt slaan.” (man, 52j, Belg) 

 

Allochtonen beschrijven de buurt als aantrekkelijk en sfeervol, maar melden duidelijk dat 

het verkrijgen van contact met Belgen moeilijk is. Volgens hen is het vormen van een ‘close’ 

vriendschap met een Belg ondenkbaar.  

“ Belgen zijn zo afstandelijk … mensen helpen elkaar zo weinig …” (man, 28j, 

allochtoon)  

 

Een positief gevoel ten opzichte van de buurt heerst bij de meerderheid, niettemin zien 

buurtbewoners hun buurt als een “ ... dumpplaats ...” van vele sociale en psychologische 

gevallen waardoor een concentratie van problemen normaal wordt geacht en als “jammer”. De 

grote mate van diversiteit en anonimiteit boezemt tegelijkertijd ook wel eens angst in, met name 

waar het de kwetsbaarheid van de eigen kinderen betreft. Om dat te beteugelen is de 

aanwezigheid van gelijkgestemde anderen belangrijk.  

“Een spreidingsplan zou goed zijn, maar niet haalbaar want mensen willen net zoals wij 

bij hun familie wonen. Dat is normaal. Maar alles tesamen stoort natuurlijk wel. Dat zorgt 

natuurlijk wel voor overlast en een ophoping van al het criminele naar deze buurt.” (man, 52j, 

Belg) 
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De buurt kent namelijk een grote problematiek rond drugs “ … je ziet ze spuiten in de 

auto …” , sluikstort, straatlawaai zowel overdag als ’s nachts, criminaliteit, agressie en 

huisjesmelkerij. Het is met andere woorden géén rustige buurt. “ … je mag hier van niets 

verschieten.” De drugsproblematiek gaat vooral over het ‘zien’ van druggebruikers, het ‘vinden’ 

van spuiten, de overlast en de agressie. De eventuele komst van de free-kliniek aan Schijnpoort 

geeft buurtbewoners een angstig gevoel, vooral aan oudere mensen die geboren en getogen zijn 

in de buurt. Zij voelen zich bedreigd en trekken naar rustigere buurten buiten de stadskern.  

“Ze gaan het probleem van het Coninckxplein naar hier verschuiven! Ik kom ook 

geregeld voorbij het Coninckxpleintje en als ik zien wadat daar gebeurt ... als die dan allemaal 

naar hier gaan komen, daar wille kik ni tussen leven ze!” (man, 63j, Belg) 

 

Deze drugsproblematiek zorgt ervoor dat buurtbewoners zich niet altijd even veilig 

voelen en dan vooral aan het Coninckxplein. Ze hebben vooral angst voor de criminaliteit die het 

gevolg kan zijn van de drugs.  

“Ik durf hier ’s avonds gewoon doorlopen. Natuurlijk … het Coninckxpleintje … vroeger 

was ik daar meer want dat was onze uitgangsbuurt enzo, maar nu … nee. Das wel omdat daar 

drugsverslaafden rondhangen. Mensen kunnen daar misschien zelf niet aan doen als ze onder 

den invloed zijn, maar ja … das toch wel een bedreiging. Dan voele kik mij niet zo hippie. Dan 

zal ik sneller een tram of nen bus pakken dan daar gewoon te voet door te lopen. Hier voel ik mij 

niet bedreigd. Maar op het Coninckxplein wel. Ik zeg het … die mensen kunnen daar misschien 

niet aan doen dat ze met momenten … ge weet ook nooit hoedat die zijn e. Met momenten zijn die 

heel vriendelijk, maar vant moment dat die nen aanval hebben dan … dan moet je wel 

oppassen.” (man, 68j, Belg)  

 

Anderen geven aan dat je “geen aanstalten moet maken”. Zij geven aan dat respect 

hebben voor elkaar en drugsverslaafden als volwaardige burgers beschouwen essentiële factoren 

om in deze buurt te kunnen wonen. Uit de interviews komt ook naar voren dat het overmatige 

sluikstorten de buurt een vuile en onaangename ‘look’ geeft.  

“Het enige wat mij stoort in deze buurt zijn de vuil straten. Het sluikstorten.” (vrouw, 

22j, Belg) 
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Een mogelijke oorzaak die door de buurtbewoners wordt aangegeven is dat allochtonen 

immers niet op de hoogte zijn van het Belgische huisvuilsysteem. Zij geven aan dat het 

milieubewustzijn lager ligt bij minder gegoeden aangezien het kunnen voorzien in basisbehoeften 

voor hen essentiëler is.  

“ ... er zou meer moeten gedaan worden met die mensen want die mensen die hier wonen 

die kennen ook dat systeem niet. Die hebben nen helen andere cultuur. En er wordt eigenlijk 

weinig aan gedaan. En als je dan met die mensen praat. Ze zijn ook niet goed op de hoogte van 

die zakken, hoe dat dat gebeurt, hoe dat wordt opgehaald, …” (man, 60j, Belg) 

 

Bepaalde nationaliteiten hebben een sterke straatcultuur. Dit brengt een levendige sfeer, 

maar tegelijkertijd veel lawaai met zich mee. Spelende kinderen ’s avonds laat op straat, 

muziekinstallaties op maximum, verkeerslawaai overdag, … Sommigen ervaren dit als overlast 

en overdreven drukte. Een bijkomend probleem van deze grote diversiteit is het ongewild 

verkeerd begrijpen van elkaar. Dit kan wel eens tot frustraties en agressie leiden. 

“Het lawaai van de kinderen is niet zo leuk ... soms veel muziek in de straat omdat er 

veel Turken in de straat wonen en hier drie moskees staan. Dan is het héél druk op het straat. Nu 

ook met de ramadan.” (man, 48j, allochtoon) 

 

Antwerpen Noord kent een grote problematiek rond kleine criminelen. Kleine criminelen, 

zoals gauwdieven worden opgepakt door de politie, maar bijna onmiddellijk terug vrijgelaten. 

Oplossingsgericht wordt dus niet gewerkt. Dit wordt vooral aangegeven door de horecazaken. 

“En die blijven terugkomen. In deze buurt verandert dat met het uur. Wij sluiten hier onze zaak 

bijvoorbeeld om 00u-01u. Vroeger niet, dan probeerden wij open te houden, maar ’s nachts 

noemen wij dat een spookuur in de branche. Dan maak je vanalles mee. Dan breken ze gewoon 

in in de auto’s. Den ene na den andere. De mensen lopen dan voorbij en grijpen niet in. En dat 

verziekt de wijk hier. Natuurlijk heb je hier ook mensen … die wollen sokken aanhebben enzo … 

voor het groen enzo … die wonen hier ook, maar die vergrendelen dan hun deur ’s avonds om 

22u. Dan kom je natuurlijk veel minder met die voorvallen in aanraking. Ik denk dat ik nog één 

van de weinige Belgen ben die een club openhoudt, maar ik geef ook de pijp aan Martha.” (man, 

50j, Belg) 
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Deze diverse buurtproblemen zorgen ervoor dat een negatief imago op Antwerpen Noord 

wordt geplakt terwijl buurtbewoners zich “thuisvoelen” in de buurt, “een sterke band” hebben 

met de buurt, “ ... er willen sterven.” Kortom: de media vergroot de negatieve aspecten van 

Antwerpen Noord waardoor mensen angstvallig deze buurt mijden.  

“Ik ken veel mensen die hier nooit durven komen. Dan heb ik zoiets van ... waar ben je 

bang voor? Kijk je misschien te veel tv ofzo?” (man, 28j, allochtoon) 

 

Antwerpen Noord biedt echter meer dan in de media wordt voorgesteld.  

“Je waant je hier in de zomer soms in een Zuiderse stad, Marseille ofzo.” (man, 57j, 

Belg) 

 

“Tegenover 30jaar geleden is de buurt sterk veranderd. Vroeger waren dat hier alleen 

Belgen en nu is dat hier écht een gemengde groep é!” (vrouw, 72j, Belg) 

 

Buurtbewoners geven aan dat de buurt de komende jaren in positieve zin veranderd is. 

De prostitutie die vroeger goed geïntegreerd was en nadien overgenomen door buitenlandse 

pooiers liep volledig uit de hand. Een grote opkuis heeft hierin verandering en verbetering 

gebracht. “Het was niet meer leefbaar!” De sociale activiteiten die door de stad georganiseerd 

worden bieden een meerwaarde aan de buurt waardoor mensen uit andere buurten worden 

aangetrokken. De komst van het Permeke heeft ervoor gezorgd dat mensen de buurt gaan 

appreciëren en zich gaan mengen in de leefomgeving. 

“Ik denk dat het Permeke wel iets gedaan heeft aan de kwaliteit. Andere soort mensen 

worden aangetrokken. Het heeft wel goed gedaan aan de buurt” (vrouw, 22j, Belg)  

 

Op het Coninckxplein zijn daardoor minder junkies “allez ... ze kruipen weg.” (vrouw, 

37j, Belg). Bewoners geven aan dat ze zich zelf ook positiever opstellen ten opzichte van de 

buurt waardoor het aangenamer samenleven wordt. Ze voelen zich meer en meer aanvaard door 

de allochtonen.  

“Ik kom in dezelfde bakker, beenhouwer, allez ... ze kennen mij ... praatjes maken. Dat is 

nen toffe sfeer.” (vrouw, 37j, Belg) 
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Toch kan een verandering in negatieve zin eveneens opgemerkt worden. “De buurt is 

veranderd, van kwaad naar erger.” De gemoedsrust en het algemeen respect is, volgens enkelen 

tegenover vroeger sterk verminderd. De blijvende drugsproblematiek en de eventuele 

verschuiving van de drugskliniek van het Coninckxplein naar het Schijnpoort in de toekomst 

vergroten het angstgevoel van buurtbewoners. “Dat is ook een beetje omdat de regering 

toleranter is geworden ten aanzien van drugs.” Vele oudere mensen trekken daarom weg uit hún 

buurt, waar ze geboren en getogen zijn. Ze hebben schrik voor de komende drugsgebruikers. 

Deze senioren trekken naar de randgemeenten waar het rustig is om wonen. Voor hen is dit té 

veel verandering. Enkele buurtbewoners geven aan dat deze wegtrekkende oudere bevolking toch 

zal moeten terugkeren wegens de afwezigheid van dichtbijzijnde winkels en openbaar vervoer in 

de randgemeenten. Ook de sterke band met de buurt van afkomst geraak je niet zomaar kwijt.  

“Ik zal waarschijnlijk in de buurt ergens blijven. Dicht bij de winkels en het openbaar 

vervoer.” (vrouw, 72j, Belg) 

 

“Das een aantrekkingskracht e. Ge zijt er geboren en ge wilt daar ook sterven.” (man, 

68j, Belg) 

 

“Ik zen hier geboren en getogen in deze wijk en mijn kinderen zijn hier groot geworden. 

Dus das een wijk waarda ge een beetje nen band mee hebt e.” (man, 63j, Belg) 

 

Sommigen vermelden dat de oudere buurtbewoners hun huizen nu ook al duurder kunnen 

verkopen dan vroeger. Vandaar dat enkelen wegtrekken en hun huis verkopen. Ook jonge 

koppels met kinderen trekken weg uit de buurt zodat kinderen kunnen opgroeien in een rustige 

buurt. Toch valt op te merken dat meer Belgen in Antwerpen Noord komen wonen en dat jonge 

gezinnen zich reeds in de buurt hebben gevestigd. Alhoewel ze onzichtbaar blijven in het 

straatbeeld.  

Twee buurtbewoners die in hun buurt willen blijven wonen, geven beiden een duidelijk 

statement:  

“Degenen die hier moeten wonen, blijven hier wonen. Maar ge moet natuurlijk van niks 

verschieten in deze buurt. Geweld en dergelijke zijn dagelijkse kost dus ... ge kunt u hier aan 

vanalles verwachten.” (man, 57j, Belg)  
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“Het is nooit mogelijk om van deze buurt een rijkelijke buurt te maken. Vroeger was dat 

hier een rijkelijke zelstandige commercanten buurt, maar nooit mogelijk om daar een Zuid van te 

maken. Het is hier een volkse allochtone buurt.” (man, 52j, Belg) 

2.2 Onderzoeksfase 2: surveyonderzoek 

Volgend deel belicht de resultaten met betrekking tot de hoofdonderzoeksvraag en de 

concrete onderzoeksvraag. De hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat is de impact van 

gentrificatie op het veiligheidsgevoel van buurtbewoners in Antwerpen Noord?’ Antwerpen 

Noord is een multiculturele en volkse buurt. In deze buurt heerst een sterk sociaal contact tussen 

de buurtbewoners. Leidt de eigenheid van deze buurt zodoende tot een verminderd 

veiligheidsgevoel of een groter veiligheidsgevoel? Voelen mensen zich veiliger als ze afgesloten 

zijn van het buurtleven en wanneer ze zich onder gelijkgestemden bevinden of voelen 

buurtbewoners in Antwerpen Noord zich veiliger in een volkse multiculturele buurt? Deze 

hypothese wordt bij deze centrale onderzoeksvraag vooropgesteld. De concrete onderzoeksvraag 

sluit hierbij aan: ‘Is er een verschil in het veiligheidsgevoel tussen de oorspronkelijke en de 

nieuwe buurtbewoners?’. De hypothese die ik hierbij laat aansluiten is dat de oorspronkelijke 

bewoners zich veiliger voelen dan de nieuwe bewoners.   

Om hierop een antwoord te krijgen heb ik aan de hand van de vragen uit de vragenlijst de 

analyse uitgevoerd. Onderstaande resultaten zijn verkregen.   

2.2.1 Het effect van stadsvernieuwing op de buurt Antwerpen Noord 

Om een totaalbeeld te verkrijgen op deze vraag pas ik vooreerst de beschrijvende 

statistiek toe door het totale gemiddelde te zoeken op deze vraag. Vervolgens vergelijk ik de 

gemiddelden van de verschillende subgroepen en pas de Student’s T toets en variantie-analyse 

(voor gezinssituatie) toe. Voor twee groepen is dit de Student’t T Test. Bij meer dan twee 

groepen moet er een variantie-analyse worden uitgevoerd.  

De Student’s t-toets wordt gebruikt om te onderzoeken of twee gemiddelden van een 

interval/ratio variabele aan elkaar gelijk zijn. Vooraleer een t-toets uit te voeren moet aan de 

voorwaarde voldaan worden dat de steekproevenverdeling normaal verdeeld is. De nulhypothese 

luidt dat de beide populatiegemiddelden aan elkaar gelijk zijn. Tevens moet de Levene’s toets 

gedaan worden. Hiermee wordt onderzocht of de varianties in beide populaties gelijk zijn 

(=nulhypothese). Als de nulhypothese niet wordt verworpen, wordt Equal variances assumed 

gebruikt; anders Equal variances not assumed.  
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Met de variantie-analyse wordt getoetst of de gemiddelden van groepen significant 

verschillen, waarbij de berekening is gebaseerd op de varianties. De nulhypothese luidt steeds dat 

de populatiegemiddelden van alle groepen aan elkaar gelijk zijn: µ1= µ2= µ3= … = µk. De 

variantie-analyse heeft een aantal voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Elke groep moet 

afkomstig zijn uit een normaal verdeelde populatie en de varianties van de groepen moeten aan 

elkaar gelijk zijn in de populatie.  

Om het statistische verband tussen de ordinale variabele en de subgroepen te 

onderzoeken paste ik een chi²-toets uit de inductieve statistiek toe.   

 

Tabel 3 

Gemiddelden vergelijken: het effect van stadsvernieuwing op de buurt  

  

 Heeft stadsvernieuwing een effect op de buurt Antwerpen Noord?  

     Gemiddelde     S.D.  t    F   p 

Totaal      1.57     1.072  

Geslacht             .882 -  .405  

Man    1.65     1.318  

Vrouw     1.46     .931 

Nationaliteit            1.353 -  .179 

Belg     1.64     1.167 

Allochtoon     1.34     .902 

Gezinssituatie            - 1.379  .246 

Getrouwd    1.47     1.013  

Samenwonen    1.55     .838  

Gescheiden     1.65     1.227 

Alleenstaand    1.65     1.193 

Thuiswonend    3.00     1.788 

Werksituatie             .197 -  .844  

Werkend     1.59     .954 

Niet werkend    1.55     1.171 
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Tabel 3 geeft een totaal gemiddelde van 1.57 weer op de vraag of stadsvernieuwing een 

effect heeft op de buurt. Dit wil zeggen dat de mening van de respondenten tussen ‘akkoord’ en 

‘neutraal’ ligt. De gemiddelden zijn niet statistisch significant voor de populatie. 

Om na te gaan of dit effect op de buurt als positief of negatief wordt ervaren is een 

frequentietabel opgesteld. In Tabel 4 zien we dat het effect van stadsvernieuwing op de buurt 

overwegend positief wordt ervaren. We zien dat 76.8% van de respondenten vindt dat de 

stadsvernieuwing de buurt in stijgende lijn heeft doen verbeteren.  

Er is een statistisch significant negatief verband aanwezig tussen nationaliteit en ‘effect 

van stadsvernieuwing op buurt’, χ² (4, N = 110) = 13.559, p = .009. Dit wil zeggen dat 

allochtonen meer dan Belgen vinden dat stadsvernieuwing een effect heeft op de buurt. Tussen de 

andere variabelen is geen statistisch significant verband bemerkbaar.  

Er is geen statistisch significant verband tussen ‘positief of negatief’ en de variabelen 

‘geslacht, nationaliteit, gezinssituatie en werksituatie’.  

 

Tabel 4 

Frequentietabel: positief of negatief effect? 

  

 Heeft stadsvernieuwing een positief of negatief effect op de buurt?  

  Positief Negatief 

 Freq  Perc Freq  Perc 

Totaal  73 76.8  22 23.2 

Geslacht 

Man  31 73.8   11 26.2 

Vrouw  31 79.5   8 20.5 

Nationaliteit 

Belg  51 76.1   16 23.9 

Allochtoon  18 90.0   2 10.0 

Gezinssituatie 

Getrouwd  37 80.4   9 19.6  

Samenwonend 11 84.6   2 15.4 

Gescheiden  11 91.7   1 8.3 

Alleenstaand 13 76.5   4 23.5 

Thuiswonend 1 33.3   2 66.7 
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Werksituatie 

Werkend  37 84.1   7 15.9 

Niet werkend 35 77.8   10 22.2 

 

In Tabel 5 worden de gemiddelden vergeleken van het ‘effect van stadsvernieuwing op 

de buurt’ en ‘positief en negatief’ voor de verschillende subgroepen. Om de significantie na te 

gaan is een variantie-analyse uitgevoerd. Enkel voor de variabele ‘nationaliteit’ zijn de 

gemiddelden statistisch significant verschillend van elkaar F (1, N = 87) = 5.854, p = .018. 

Belgen zijn akkoord met het feit dat stadsvernieuwing een positief effect heeft op de buurt, 

allochtonen zijn over het algemeen geheel akkoord.       

 

Tabel 5 

Gemiddelden vergelijken: het effect van stadsvernieuwing op buurt*positief of negatief 

 

 Heeft stadsvernieuwing een effect op de buurt Antwerpen Noord?  

         Gemiddelde   S.D.    F  p 

Positief of negatief 

Positief Geslacht   1.658 .201 

 Man .95 .956   

 Vrouw .98 .571 

 Nationaliteit    5.854 .018 

 Belg 1.06 .744   

 Allochtoon .65 .650 

 Gezinssituatie   1.697 .158  

 Getrouwd .82 .611 

 Samenwonend 1.14 .549 

 Gescheiden 1.43 1.181 

 Alleenstaand .97 .684 

 Thuiswonend 1.00 .000 

 Werksituatie   .454 .502 

 Werkend 1.20 .807 

 Niet werkend .80 .610  

Negatief Geslacht      
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 Man 3.54 .527 

 Vrouw 2.66 1.353 

 Nationaliteit    

 Belg 3.15 1.082  

 Allochtoon 3.00 .000 

 Gezinssituatie     

 Getrouwd 2.90 1.108 

 Samenwonend 3.00 .000 

 Gescheiden 3.00 .000 

 Alleenstaand 3.37 1.399 

 Thuiswonend 4.00 .000 

 Werksituatie     

 Werkend 3.13 .362 

 Niet werkend 3.15 1.354 

 

2.2.2  Het effect van stadsvernieuwing op de algemene veiligheid in Antwerpen Noord 

Het antwoord op deze vraag is verkregen door het totale gemiddelde na te gaan en de 

gemiddelden voor de verschillende subgroepen te vergelijken. Een Student’s T toets wordt 

uitgevoerd.  

Uit Tabel 6 blijkt dat respondenten overwegend een neutrale houding aannemen ten 

opzichte van de algemene veiligheid. Tevens zijn de gemiddelden voor de subgroep 

‘nationaliteit’ significant verschillend van elkaar, t (108, N = 110) = 2.834, p = .005. Belgen 

nemen een negatievere houding aan in verband met het effect van stadsvernieuwing op de 

algemene veiligheid. Allochtonen neigen eerder naar een neutrale houding of zijn akkoord.  

Ook voor de subgroep ‘gezinssituatie’, F(4, N = 119) = 2.473, p = .048 zijn de 

gemiddelden significant verschillend. Respondenten die gescheiden of alleenstaand zijn, zijn niet 

akkoord met het effect van stadsvernieuwing op de algemene veiligheid. Getrouwden en 

alleenstaanden nemen een neutrale houding aan en thuiswonend (dus jongeren) zijn over het 

algemeen akkoord.  
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Tabel 6 

Gemiddelden vergelijken: het effect van stadsvernieuwing op de algemene veiligheid 

  

     Gemiddelde     S.D.  t    F  p 

Totaal      2.10     1.092  

Geslacht             -.979 -  .330  

Man     2.00     1.210  

Vrouw     2.22     1.052 

Nationaliteit            2.834 -  .005 

Belg     2.31     1.161 

Allochtoon     1.68     .853 

Gezinssituatie            - 2.473  .048 

Getrouwd     1.93     .894  

Samenwonen    2.62     .933  

Gescheiden     2.49     1.236 

Alleenstaand    2.10     1.436 

Thuiswonend    1.00     .000 

Werksituatie             -1.616 -  .109 

Werkend     1.95     1.086 

Niet werkend    2.28     1.076 

 

2.2.3  Wat verstaan de buurtbewoners onder veiligheid? 

De beschrijvende statistiek is gebruikt door een frequentietabel op te stellen voor elke 

variabele. Deze variabelen zijn ‘veiligheid als sociaal contact’, ‘veiligheid als afgezonderd 

leven’, ‘veiligheid als politiecontrole’, ‘veiligheid als stadswachters’, ‘veiligheid als properheid’ 

en ‘andere’.  

In Tabel 7 zijn volgende resultaten terug te vinden. 41.9% van de buurtbewoners ziet 

veiligheid als het sociaal contact tussen mensen. Ze voelen zich veilig als er voldoende sociaal 

contact is tussen de buurtbewoners. 2.6% voelt zich veilig indien men afgezonderd leeft en dus in 

sociaal isolement. 41% vertaalt veiligheid in een sterke politiecontrole. Voor deze bewoners is 

een sterke politiecontrole nodig om zich veilig te voelen. 20.5% vindt dan weer dat stadswachters 

moeten aanwezig zijn in het straatbeeld om een veilig gevoel te verzekeren. 32.3% van de 
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respondenten geeft aan zich slechts veilig te voelen indien de buurt proper is. Dit geeft aan dat 

een propere buurt tot een veiligere buurt leidt. Tot slot geven 20.5% van de respondenten andere 

verklaringen voor het begrip veiligheid. Hierbij gaat het vooral om ‘rustig op straat kunnen 

wandelen’, ‘thuis zitten, alleen zijn’, ‘de aanwezigheid van een goed aanspreekbare politie met 

snelle interventie’, ‘een hond hebben’ en ‘geen criminaliteit’.  

 

Tabel 7 

Frequentietabel: visie op veiligheid 

  

 Ja  Neen 

 Freq.  Perc.  Freq. Perc. 

Visie op veiligheid 

Veiligheid als sociaal contact 49  41.9 68  58.1 

Veiligheid als politiecontrole 48  41.0 69  58.1 

Veiligheid als properheid 38  32.3 79  67.7 

Veiligheid als stadswachters 24  20.5 93  79.5 

Andere  24  20.5 93  79.5 

Veiligheid als afgezonderd leven 3  2.6 114 97.4 

Freq. (frequentie); Perc. (valide percentage) 

 

2.2.4 Verschil in visie op veiligheid tussen oorspronkelijke en nieuwe bewoners 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag zijn eerst de gemiddelde waarden van ‘aantal 

jaren woonachtig’ met elkaar vergeleken voor elke nominale variabele. Eveneens wordt getoetst 

of het verschil tussen de gemiddelden van beide groepen statistisch significant is; dus geldig voor 

de populatie. Voor deze vraag wordt een Student’s T-toets gehanteerd.  

 

Tabel 8 geeft aan dat er enkel een significant verschil aanwezig is in de visie op 

veiligheid als ‘andere’ tussen oorspronkelijke en nieuwe bewoners, t(114, N = 116) = 2.508, p = 

.014. Dit houdt in dat de bewoners die gemiddeld 25 jaren in Antwerpen Noord wonen vinden dat 

veiligheid samenhangt met ‘rustig op straat kunnen wandelen’, ‘thuis zitten, alleen zijn’, ‘de 

aanwezigheid van een goed aanspreekbare politie met snelle interventie’, ‘een hond hebben’ en 
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‘geen criminaliteit’. Het zijn dus vooral oorspronkelijke bewoners die deze mening aanhouden. 

Eveneens valt op te merken dat buurtbewoners die veiligheid als afgezonderd leven zien, slechts 

gemiddeld 7 jaren in de buurt wonen. Hierbij gaat het dus vooral om de visie op veiligheid van de 

nieuwe bewoners. Niettemin mag dit niet als representatief beschouwd worden aangezien de toets 

niet significant is.  

 

Tabel 8 

Gemiddelden vergelijken: visie op veiligheid*aantal jaren woonachtig 

 

  Aantal jaren woonachtig 

  Gemiddelde S.D. t p 

Veiligheid als sociaal contact   -1.226 .223  

Ja  16.0  15.9356  

Neen 19.5  15.3831 

Veiligheid als politiecontrole    -1.117  .266 

Ja 18.0  13.8621 

Neen 18.0  16.8691 

Veiligheid als properheid   .405  .686  

Ja 17.0  14.1727 

Neen 19.0  16.3009 

Veiligheid als stadswachters   .591  .556 

Ja 20.0  17.1799 

Neen 18.0  15.3110 

Veiligheid als afgezonderd leven   -.664  .508 

Ja 7.0  5.0332 

Neen 18.0  15.7298 

Andere   2.508  .014 

Ja 25.0  15.5949 

Neen 16.0  15.2425 

 

In Tabel 9 zien we dat er een statistisch significant negatief verband is tussen ‘veiligheid 

als sociaal contact’ en ‘veiligheid als politiecontrole’, χ² (1, N = 116) = 17.890, p = .000. 

Respondenten die vinden dat veiligheid kan omschreven worden als ‘sociaal contact’, vinden dit 
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over het algemeen niet over veiligheid als ‘politiecontrole’. Eveneens is in Tabel 9 een statistisch 

significant positief verband tussen ‘veiligheid als sociaal contact’ en ‘veiligheid als properheid’, 

χ² (1, N = 116) = 8.039, p = .005. Respondenten die veiligheid niet zien als ‘sociaal contact’ 

vinden dat veiligheid ook niet kan gezien worden als ‘properheid’.  

 

Tabel 9 

Kruistabel: visie op veiligheid 

  

 Veiligheid als sociaal contact 

 Ja Neen  χ²   p 

Veiligheid als afgezonderd leven    .092 .761  

 Ja 1 2    

 Neen 48 66 

Veiligheid als politiecontrole    17.890 .000  

 Ja 9 39 

 Neen 40 29 

Veiligheid als stadswachters    .238 .626  

 Ja 9 15 

 Neen 40 53 

Veiligheid als properheid    8.039 .005  

 Ja 23 15 

 Neen 26 53 

 

  Veiligheid als politiecontrole 

 Ja  Neen  χ² p 

Veiligheid als afgezonderd leven    2.142 .143  

  Ja 0 3 

  Neen 48 66 

Veiligheid als stadswachters    .005 .943  

  Ja 10 14 

  Neen 38 55 

Veiligheid als properheid    .027 .869 

  Ja 16 22 

  Neen 32 47 
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  Veiligheid als stadswachters 

 Ja  Neen  χ² p 

Veiligheid als afgezonderd leven     .795 .373 

 Ja  0 3     

 Neen 24 90 

Veiligheid als properheid 2.456  .117 

 Ja 11 27 

 Neen 13 66      

  

 Veiligheid als properheid 

 Ja Neen χ² p  

Veiligheid als afgezonderd leven .001 .974 

 Ja 1 2  

 Neen 37 77  

 

2.2.5 De invloed van leeftijd, geslacht, nationaliteit en toekomst op de visie op veiligheid 

Voor de ratio variabele ‘leeftijd’ wordt eerst de descriptieve statistiek gebruikt door de 

gemiddelden te vergelijken. Een Student’ T toets is toegepast. 

Voor de nominale variabelen ‘geslacht’, ‘nationaliteit’ en ‘van plan te blijven wonen’ 

zijn eerst kruistabellen opgesteld, om nadien de Chi²-toets toe te passen.  

 

Tabel 10 

Gemiddelden vergelijken: visie op veiligheid*leeftijd 

 

 Leeftijd 

 Gemiddelde S.D. t p 

Veiligheid als sociaal contact  -1.380 .171 

Ja 41.0 16.001   

Neen 45.0 11.875   

Veiligheid als politiecontrole 1.201 .233   

Ja 46.0 9.167      

Neen 42.0 16.142 

Veiligheid als stadswachters   -.444 .658 
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Ja 42.0 14.815 

Neen 43.0 13.786 

Veiligheid als afgezonderd leven   -1.020 .310 

Ja 35.0 15.421  

Neen 43.0 13.888 

Veiligheid als properheid   -.187 .852 

Ja 42.0 14.851 

Neen 43.0 13.631 

      

Tabel 10 geeft weer dat er geen statistisch significant verschil is tussen de gemiddelde 

leeftijd voor beide groepen voor de nominale variabelen ‘visie op veiligheid’. Wat wel opvalt is 

dat de gemiddelde leeftijd van diegenen die veiligheid ervaren als ‘afgezonderd leven’ 35 jaren 

is. Dit is duidelijk lager dan diegenen die dit niet zo vinden, 43 jaren.  

Er is ook geen statistisch verband tussen de visie op veiligheid en geslacht. Dit is terug te 

vinden in Tabel 11. 

Tabel 12 geeft tussen nationaliteit en ‘veiligheid als politiecontrole’ een statistisch 

significant negatief verband aan, χ² (1, N = 106) = 4.293, p = .038.  

Tevens is er een samenhang tussen buurtbewoners die veiligheid interpreteren als sociaal 

contact en in de buurt willen blijven wonen. Er is namelijk een statistisch significant positief 

verband, χ² (2, N = 115) = 14.371, p = .001. Dit is terug te vinden in Tabel 13.  

 

Tabel 11 

Kruistabel: geslacht * visie op veiligheid 

  

    Geslacht 

  Man Vrouw  χ² p 

Veiligheid als sociaal contact   .324 .569 

Ja    18  22  

Neen    28  27 

Veiligheid als afgezonderd leven      2.176 .140 

Ja    2  0 

Neen    44  49 

Veiligheid als politiecontrole      1.686 .194 
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Ja    21  16 

Neen    25  33 

Veiligheid als stadswachters      .453 .501 

Ja    10  8 

Neen    36  41 

Veiligheid als properheid      3.438 .064 

Ja    9  18 

Neen    37  31 

 

 

Tabel 12 

Kruistabel: nationaliteit*visie op veiligheid 

 

 Nationaliteit 

 Belg  Allochtoon χ² p 

Veiligheid als sociaal contact    .497 .481 

Ja 34  14 

Neen 38  21 

Veiligheid als afgezonderd leven    .001 .972 

Ja 2  1 

Neen 71  34 

Veiligheid als politiecontrole    4.293 .038 

Ja 23  18  

Neen 49  16 

Veiligheid als stadswachters    .179 .672 

Ja 12  7  

Neen 60  28 

Veiligheid als properheid    .053 .817 

Ja 22  11 

Neen 51  23  
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Tabel 13 

Kruistabel: ‘van plan te blijven wonen’ * visie op veiligheid 

 

  Van plan te blijven wonen?  

 Ja  Neutraal Neen χ² p 

Veiligheid als sociaal contact     14.371 .001  

Ja 45  2 6  

Neen 33  15 14 

Veiligheid als afgezonderd leven     3.341 .188  

Ja 2  0 2  

Neen 76  17 18 

Veiligheid als politiecontrole     1.606 .448 

Ja 29  9 9 

Neen 49  8 11 

Veiligheid als stadswachters     2.626 .269 

Ja 18  2 2 

Neen 60  16 18 

Veiligheid als properheid     2.391 .303 

Ja 29  3 6 

Neen 50  14 14 

 

2.2.6 Het veiligheidsgevoel bij de buurtbewoners 

Om het algemene gemiddelde veiligheidsgevoel van de respondenten na te gaan worden 

gemiddelden vergeleken.  

Het totaalbeeld in Tabel 14 geeft weer dat de respondenten zich redelijk veilig voelen 

en/of een neutrale houding aannemen. Eveneens is er een statistisch significant verschil tussen 

het gemiddelde veiligheidsgevoel van Belgen en allochtonen, t (110, N = 111) = 2.205, p = .030. 

Belgen voelen zich onveiliger dan allochtonen.    
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Tabel 14 

Gemiddelden vergelijken: veiligheidsgevoel 

 

  Voelt u zich veilig?  

 Gemiddelde  S.D.  t  F   p  

Totaal 1.71  1.285  

Geslacht    -.581 - .562 

Man 1.60  1.232 

Vrouw 1.75  1.370 

Nationaliteit    2.205 - .030 

Belg 1.82  1.419 

Allochtoon 1.34  .867 

Gezinssituatie    - 1.692 .156  

Getrouwd 1.64  1.185 

Samenwonend 1.82  1.402 

Gescheiden 2.17  1.409 

Alleenstaand 1.73  1.405 

Thuiswonend .00  .000 

Werksituatie    -1.633 - .105  

Werkend 1.51  1.182 

Niet werkend 1.90  1.350 

  

2.2.7 Het verschil in veiligheidsgevoel tussen oorspronkelijke en nieuwe bewoners 

De variabele ‘veiligheidsgevoel’ is een ordinale variabele met meerdere categorieën. De 

variabele ‘aantal jaren woonachtig’ is een ratio variabele. Om het verband tussen beide 

variabelen na te gaan zijn de gemiddelden vergeleken. Met de variantie-analyse toets ik of de 

gemiddelden van de groepen significant verschillen.   

 

Met het vergelijken van de gemiddelden valt op dat de gemiddelden duidelijk verschillen 

voor de verschillende subgroepen. Diegenen die reeds lang (28 jaren) in de buurt wonen, voelen 

zich minder veilig. Niettemin is geen extreem verschil merkbaar tussen de oorspronkelijke en 

nieuwe bewoners. De verschillen zijn statistisch significant verschillend van elkaar, F(4, N = 
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121) = 3.540, p = .009. Doch is de variabele ‘aantal jaren woonachtig’ geen goede predictor voor 

het veiligheidsgevoel, F(1, N = 121) = 3.365, p = .069.    

 

Tabel 15 

Gemiddelden vergelijken: veiligheidsgevoel * aantal jaren woonachtig 

  

 Aantal jaren woonachtig 

 Gemiddelde S.D. 

Voelt u zich veilig? 

 Geheel akkoord 14.0 14.1275 

 Akkoord 12.0 11.2376 

 Neutraal 18.0 18.2055 

 Niet akkoord 11.0 11.2385 

 Helemaal niet akkoord 28.0 18.9731 

 

2.2.8  Het verschil in veiligheidsgevoel met betrekking tot de leeftijd 

Om het verband tussen een ordinale (veiligheidsgevoel) en een ratio variabele (leeftijd) 

na te gaan worden de gemiddelden vergeleken en nadien getoetst met de variantie-analyse. 

Eveneens wordt een enkelvoudige lineaire regressie uitgevoerd. Bij een enkelvoudige lineaire 

regressie wordt een lineair verband en causaal verband tussen een onafhankelijke X en een 

afhankelijke variabele Y verondersteld. Hierbij is sprake van een asymmetrische relatie tussen de 

variabelen, waarbij de onafhankelijke variabele de afhankelijke variabele beïnvloedt. ‘aantal 

jaren woonachtig’ is de onafhankelijke variabele en ‘veiligheidsgevoel’ is de afhankelijke 

variabele. Hierbij aansluitend wil ik ook nagaan of er een verschil is in de leeftijd en het aantal 

jaren dat iemand woonachtig is in de buurt. Op deze manier wordt nagegaan of de 

oorspronkelijke buurtbewoners een jonge leeftijd of oudere leeftijd hebben. Dit wordt uitgevoerd 

aan de hand van een enkelvoudige lineaire regressie. In dit geval is ‘aantal jaren woonachtig’ de 

afhankelijke variabele en ‘leeftijd’ de onafhankelijke variabele.  

 

Een statistisch significant verschil valt op te merken tussen de groepen met betrekking tot 

de leeftijd van de respondenten, F(4, N = 112) = 3.736, p = .007. Een stijgende leeftijd hangt 

samen met een groter onveiligheidsgevoel. Dit valt af te lezen in Tabel 16.  
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Tabel 16 

Gemiddelden vergelijken: veiligheidsgevoel * leeftijd 

 

    Leeftijd 

 Gemiddelde S.D.  

Voelt u zich veilig? 

 Geheel akkoord 39.0 15.643 

 Akkoord 42.0 13.776 

 Neutraal 43.0 12.160 

 Niet akkoord 44.0 12.611 

 Helemaal niet akkoord 58.0 13.557 

 Totaal 44.0 14.615
 

 

Hierbij aansluitend ga ik na of een verschil aanwezig is tussen de leeftijd en het aantal 

jaren dat iemand woonachtig is in de buurt. Op deze manier ga ik na of de oorspronkelijke 

buurtbewoners een jonge leeftijd of oudere leeftijd hebben. Er is een statistisch significant 

verband, F(1, N = 111) = 15.000, p = .000, tussen leeftijd en aantal jaren woonachtig (β = .354, p 

= .000). De variantie in het aantal jaren woonachtig wordt voor 12.5% verklaard door de leeftijd 

(R² = .125). 

2.2.9 Het verband tussen veiligheidsgevoel en ‘laatst onveilig gevoeld’ 

Een kruistabel wordt hiervoor opgemaakt en de Chi²-toets wordt uitgevoerd. 

Tabel 17 geeft een statistisch significant negatief verband weer tussen het 

veiligheidsgevoel van buurtbewoners en wanneer men zich voor het laatst onveilig heeft gevoeld, 

χ² (16, N = 110) = 54.891, p = .000. Een recent onveiligheidsgevoel hangt samen met een groter 

onveiligheidsgevoel.   
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Tabel 17 

Kruistabel: veiligheidsgevoel * laatst onveilig gevoeld 

  

 Wanneer hebt u zich voor het laatst onveilig gevoeld? 

 Recent  Maanden geleden Jaar geleden  Jaren geleden Nooit 

Voelt u zich veilig? 

Geheel akkoord 0 3 0 7 15 

Akkoord 0 4 2 8 13 

Neutraal 3 4 5 2 11 

Niet akkoord 10 4 2 2 3 

Helem nt akkoord 7 3 0 1 1 

 

2.2.10 Het verband tussen veiligheidsgevoel en de visie op veiligheid  

Het resultaat op deze vraag is verkregen door het gemiddelde veiligheidsgevoel te 

vergelijken met de nominale variabele visie op veiligheid.  

Enkel tussen de variabelen ‘veiligheidsgevoel’ en ‘veiligheid als sociaal contact’ is een 

statistisch significant positief verband, t(114, N = 109) = -3.071, p = .003. Er is een samenhang 

tussen respondenten die zich veilig voelen indien sociaal contact aanwezig is en zich veilig 

voelen in Antwerpen Noord. Dit statistisch verband is terug te vinden in Tabel 18. 

 

Tabel 18 

Gemiddelden vergelijken: veiligheidsgevoel * visie op veiligheid 

   

 Voelt u zich veilig?  

 Gemiddelde S.D.   t p 

Veiligheid als sociaal contact -3.071 .003   

Ja 1.35 1.244   

Neen 2.06 1.242 

Veiligheid als afgezonderd leven   1.056 .293 

Ja 2.47 .596 

Neen 1.71 1.298 

Veiligheid als politiecontrole   1.328 .187 

Ja 1.92 1.205 

Neen 1.60 1.335 
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Veiligheid als stadswachters   1.492 .138 

Ja 2.10 1.204 

Neen 1.65 1.298 

Veiligheid als properheid   -.550 .583 

Ja 1.64 1.159 

Neen 1.78 1.350 

 

2.3  Een synthese van onderzoeksfase 1 en onderzoeksfase 2 

Uit de diepte-interviews valt op dat Antwerpen Noord een stadsbuurt is met een sterke 

eigen identiteit. Het situeert zich van het Albertkanaal tot aan de Handelsstraat en van 

Schijnpoort tot aan de Italiëlei. Deze heterogene stadsbuurt kent een sterke sociale mix met een 

grote diversiteit aan culturen en talen. Diverse bevolkingsgroepen trachten hier samen te leven. 

Buurtbewoners beschouwen de buurt als volks en multicultureel. In de buurt heerst een sterke 

straatcultuur met sociaal en persoonlijk contact tussen zowel autochtone als allochtone 

buurtbewoners. In vele interviews komt naar voren dat de diversiteit van de buurt en haar 

bewoners als aangenaam wordt beschouwd. Dat is voor velen wat stedelijk wonen inhoudt: niet 

alles van hetzelfde, maar een brede waaier aan variëteit en diversiteit. Een positief gevoel ten 

opzichte van de buurt heerst bij de meerderheid, niettemin zien buurtbewoners hun buurt als een 

“ ... dumpplaats ...” van vele sociale en psychologische gevallen waardoor een concentratie van 

problemen normaal wordt geacht en als “jammer”. De grote mate van diversiteit en anonimiteit 

boezemt tegelijkertijd ook wel eens angst in met name waar het de kwetsbaarheid van de eigen 

kinderen betreft. Om dat te beteugelen is de aanwezigheid van gelijkgestemde anderen 

belangrijk.  

Zoals uit de kwantitatieve gegevens blijkt geeft de meerderheid van de buurtbewoners 

aan (76.8%) dat deze stadsvernieuwing de voorbije jaren een positief effect heeft op de buurt. Er 

is eveneens een samenhang tussen nationaliteit en het effect van stadsvernieuwing op de buurt. 

Allochtonen vinden meer dan Belgen dat stadsvernieuwing een effect heeft op de buurt. Belgen 

zijn namelijk akkoord en allochtonen geheel akkoord. Allochtonen nemen zodoende een 

positievere houding aan ten opzichte van de stadsvernieuwing op de buurt en de algemene 

veiligheid dan Belgen. Meer allochtonen dan Belgen vinden dat een strenge politiecontrole 

essentieel is om te spreken van veiligheid. 32% van de Belgen neemt deze visie op veiligheid 

aan. Dit in tegenstelling tot 53% van de allochtonen. De diepte-interviews bevestigen dit positief 
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effect op de buurt. De prostitutie die vroeger goed geïntegreerd was en nadien overgenomen door 

buitenlandse pooiers liep volledig uit de hand. Een grote opkuis heeft hierin verandering en 

verbetering gebracht. Diverse sociale buurtactiviteiten en -initiatieven bieden een meerwaarde 

aan de buurt met een aantrek van jonge koppels uit andere buurten als gevolg. In Antwerpen 

Noord is het nog betaalbaar. Het stijgende woonaanbod, de vernieuwing van de huizen en de 

komst van het Permeke hebben ervoor gezorgd dat individuen de buurt gaan appreciëren en zich 

gaan mengen in de leefomgeving. Dit zorgt voor een verfrissing en verbetering van de buurt. De 

drukte en de criminaliteit zijn voor een gedeelte verminderd. Bewoners geven aan dat ze zich zelf 

positiever opstellen ten opzichte van de buurt waardoor het aangenamer samenleven wordt en het 

contact tussen de bewoners verbetert.  

De aanleg van het park Spoor Noord zorgt eveneens voor een properder uitzicht en voor 

een veiliger gevoel. 32.3% van de buurtbewoners vindt dat veiligheid samenhangt met 

properheid. Zodoende zorgt dit voor een algemeen veiliger gevoel bij de buurtbewoners. Vanuit 

deze resultaten stellen we dat de stadsvernieuwing in Antwerpen Noord een positieve invloed 

heeft op het veiligheidsgevoel van buurtbewoners. Een propere en aangename buurt is volgens de 

buurtbewoners ook een veilige buurt. Desondanks het positieve effect van stadsvernieuwing op 

de buurt en het veiligheidsgevoel van buurtbewoners is het effect op de algemene veiligheid 

slechts beperkt. Respondenten nemen een neutrale houding aan. De agressie en de criminaliteit 

zijn reeds voor een gedeelte verminderd maar de georganiseerde misdaad door kleine criminelen 

is toegenomen. De gemoedsrust en het algemeen respect is volgens enkelen tegenover vroeger 

sterk verminderd. In Antwerpen Noord heerst een sterke straatcultuur. Dit brengt een levendige 

sfeer maar tegelijkertijd veel lawaai met zich mee. Spelende kinderen ’s avonds laat op straat, 

muziekinstallaties op maximum, verkeerslawaai overdag enzovoort. Sommigen ervaren dit als 

overlast en overdreven drukte. De identificatie met de buurt Antwerpen Noord als plaats om te 

wonen heeft daarom veel te maken met de waardering van levendigheid en diversiteit: drukte op 

straat, geluiden buiten, een groot aanbod van verschillende zaken, mensen en indrukken. Een 

bijkomend probleem van deze grote diversiteit is het ongewild verkeerd begrijpen van elkaar. Dit 

kan wel eens tot frustraties en agressie leiden. Eveneens geeft het overmatige sluikstorten een 

vuile en onaangename ‘look’ aan de buurt.  

Het algemene veiligheidsgevoel in de buurt neigt meer naar een neutrale houding en/of 

een redelijk veilig gevoel. De blijvende drugsproblematiek en de eventuele verschuiving van de 

drugskliniek van het Coninckxplein naar het Schijnpoort in de toekomst vergroten het 
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angstgevoel van buurtbewoners. Vele mensen trekken daarom weg uit de buurt. Het is 

logischerwijs een menselijke reactie om ergens anders te gaan wonen indien men zich onveilig 

voelt. Buurtbewoners die zich recent onveilig hebben gevoeld geven aan dat ze zich zéér onveilig 

voelen in de buurt. Het slachtoffer zijn van onveiligheid hangt samen met een stijgend 

onveiligheidsgevoel. Doch beschikken mensen niet altijd over de middelen om weg te trekken en 

zijn ze genoodzaakt om in de buurt te blijven wonen. De wegtrekkende bevolking bestaat vooral 

uit de oorspronkelijke oudere buurtbewoners die geboren en getogen zijn in Antwerpen Noord. 

Het statistisch verband geeft dit aan doordat een oudere leeftijd de kans op 

onveiligheidsgevoelens doet toenemen. Diegenen die zich helemaal niet veilig voelen in de buurt 

hebben een gemiddelde leeftijd van 58 jaar, diegenen die zich heel veilig voelen hebben een 

gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Ze hebben schrik voor de drugsgebruikers en de allochtonen. 

Deze senioren trekken naar de randgemeenten waar het rustig is om wonen. Voor hen is dit teveel 

verandering. Enkele buurtbewoners geven aan dat deze wegtrekkende oudere bevolking toch zal 

moeten terugkeren wegens de afwezigheid van winkels in de nabijheid en openbaar vervoer in de 

randgemeenten. Ook de sterke band met de buurt van afkomst geraak je niet zomaar kwijt. Het 

sociale contact van de buurt hangt namelijk samen met de intentie om in de buurt te blijven 

wonen. Daarnaast voelen respondenten zich minder onveilig indien de aanwezigheid van sociaal 

contact. Wegens de eigenheid van de buurt voelen respondenten zich redelijk veilig indien 

sociaal contact mogelijk is. Sommigen vermelden dat de oudere buurtbewoners hun huizen nu 

ook al duurder kunnen verkopen dan vroeger. Het geloof heerst dat Antwerpen Noord zal 

heropleven en dat de huizen in de toekomst nog iets zullen opbrengen. Vandaar dat enkelen 

wegtrekken en hun huis verkopen. Ook jonge koppels met kinderen trekken weg uit de buurt 

zodat kinderen kunnen opgroeien in een rustige buurt. Toch valt op te merken dat meer Belgen in 

Antwerpen Noord komen wonen en dat jonge gezinnen zich reeds in de buurt hebben gevestigd. 

Alhoewel ze onzichtbaar blijven in het straatbeeld. 
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DISCUSSIE 

 

Dit laatste onderdeel van de scriptie biedt een kijk op het gevoerde onderzoek en de 

bekomen resultaten. In een eerste deel van deze discussie staan de reflecties op de resultaten uit 

het onderzoek en enkele kritische bedenkingen hierbij centraal. Vanuit deze resultaten wordt dan 

tot enkele aanbevelingen voor de praktijk gekomen. In een tweede deel wordt tot slot de eigen 

onderzoeksmethodiek kritisch besproken en worden aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

geformuleerd.  

1 Reflecties op de resultaten uit het onderzoek  

Het theoretisch kader wijst uit dat binnen het Vlaamse stedenbeleid een valkuil heerst, 

namelijk gentrificatie. Gentrificatie is het proces van sociale verdringing van oorspronkelijke 

bewoners uit een goedkope achtergestelde buurt tengevolge van fysische vernieuwing en de 

instroom van kapitaalkrachtige en hoog opgeleide inwijkelingen die geleidelijk deze 

achtergestelde buurt inpalmen (Gatz, 2005). Dit sociale fenomeen heeft een impact op het 

veiligheidsgevoel van buurtbewoners in Antwerpen Noord. Het onderzoek bevestigt dit en wordt 

hier kritisch besproken.  

 

Met de start van het stadsvernieuwingsprogramma Spoor Noord in Antwerpen Noord 

ontwikkelen zich talrijke pilootprojecten met het oog op de heropleving en de verhoging van de 

leefbaarheid van de buurt. Nieuwe bewoners worden aangetrokken in een buurt met een 

specifieke eigenheid en die samengesteld is uit voornamelijk oudere Belgische buurtbewoners en 

allochtonen. De nieuwe bewoners zijn studenten en kunstenaars maar ook jonge koppels. Deze 

resultaten geven aan dat Antwerpen Noord zich in de beginfase van het gentrificatieproces 

bevindt zoals Boterman (2005) het omschrijft. Boterman (2005) stelt in deze beginfase dat het 

gaat om ‘gentrifiers’ met weinig economisch kapitaal. Studenten en beginnende jonge koppels 

hebben vaak een levenswijze die zich kenmerkt door een sterke nadruk op immateriële zaken, 

zoals kennis en goede smaak. Hun manier om zich te onderscheiden ligt in het zoeken naar en het 

definiëren van ‘iets nieuws’. Voor hen is het niet statusverlagend om te wonen in een wijk die 

voorgesteld wordt als goedkoop en slecht. Uit het gevoerde onderzoek blijkt eveneens dat 

Antwerpen Noord nog betaalbaar is om eigenaar te worden van een woning. 
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Vanuit deze bevinding stel ik vast dat gentrificatie in Antwerpen Noord gezien wordt als 

een distinctiestrategie. Doch niet op de manier waarop het in de literatuur wordt aangegeven. 

Boterman (2005) geeft namelijk aan dat de middenklasse zich op basis van smaak en 

kapitaalkrachtige levenswijze van de oorspronkelijke bewoners onderscheidt die geleidelijk 

plaats ruimen voor deze nieuwe middenklasse met zijn nieuwe levenswijzen. Baeten (2007) geeft 

hierbij aan dat gentrifiers de stedelijke verscheidenheid van dichtbij willen meemaken en 

consumeren maar tegelijkertijd deze verscheidenheid negeren door homogene verwachtingen te 

stellen inzake stedelijk leven en stedelijke bewoners. Dit is mijn inziens wel het geval in 

Antwerpen Zuid. Wegens het gebrek aan een gericht onderzoek in Antwerpen Zuid kan ik dit niet 

met zekerheid stellen. Niettemin blijkt uit de literatuur dat de aanwezigheid van nieuw gebouwde 

lofts en een gated community wijzen op een angst voor de diversiteit die heerst in een stad. De 

kapitaalkrachtige nieuwe bewoners zonderen zich af van de oorspronkelijke bewoners wegens 

tegenstrijdige levenswijzen. Beide groepen hebben andere verwachtingen en voorkeuren. Dit 

zorgt voor tegenstrijdige gevoelens, onzekerheid voor beide groepen, onveiligheidsgevoelens, 

eenzaamheid, anonimiteit en sociaal isolement (Geldof, 2006; Reijndorp, 2004). In Antwerpen 

Noord is het gentrificatieproces echter niet zo vergevorderd en hopelijk doet het dit ook niet. Het 

verschil tussen beide buurten ligt vervat in de stedelijke buurtcontext. Deze bevinding sluit aan 

bij het onderzoek van Lambrechts (2005). Hij stelt dat elke stad en buurt gentrifieert op een 

unieke wijze. Een stad wordt gekenmerkt door verschillende types van woonwijken binnen de 

stad: de conjunctuurwijk, de arbeiderswijk, de doorgangswijk enzovoort. Deze wijken hebben 

tegenover elkaar verschillen en complementaire kenmerken. Een woonwijk vervult een unieke 

functie in een stad en dit wordt al te vaak vergeten. 

 

De impact van deze gentrificatie op het veiligheidsgevoel in Antwerpen Noord is niet 

terug te brengen tot cijfers en generalisaties. Het (on)veiligheidsgevoel in Antwerpen Noord is 

niet het gevolg van een overdreven veiligheidsdenken zoals in Antwerpen Zuid. In Antwerpen 

Noord is het de eigenheid van de buurt zelf die een impact heeft op het veiligheidsgevoel van 

buurtbewoners. Dit sluit wederom aan bij de bevindingen van Lambrechts (2005). Het gevoerde 

onderzoek wijst uit dat Antwerpen Noord een multiculturele buurt is met een sterke diversiteit. 

Nationaliteit blijkt een belangrijke factor met betrekking tot het veiligheidsgevoel. Allochtonen 

voelen zich over het algemeen veiliger dan Belgen. Dit is mijn inziens te wijten aan de eigenheid 

van de buurt die dichter aansluit bij de levenswijze maar ook bij de identiteit.  
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Het gevoerde onderzoek brengt voort dat in Antwerpen Noord een sterk sociaal contact 

heerst tussen de buurtbewoners. Deze specifieke eigenheid hangt samen met een groter 

veiligheidsgevoel. De identificatie met de buurt als plaats om te wonen heeft veel te maken met 

de waardering van levendigheid en diversiteit: drukte op straat, geluiden buiten, mensen en 

indrukken. Buurtbewoners die sociaal contact belangrijk achten zien Antwerpen Noord als een 

veilige en aangename buurt. Dit veiligheidsgevoel wordt nog versterkt indien de buurt een 

properder uitzicht heeft. Een propere en levendige buurt is zodoende een veilige buurt. 

Desalniettemin hangt deze bevinding echter af van de levenswijze en identiteit van het individu. 

Een negatieve identificatie met de buurt leidt tot de wegtrekking van een grote groep 

oorspronkelijke bewoners. Het slachtoffer zijn van criminaliteit verhoogt deze tendens.  

De mogelijkheid om weg te trekken uit Antwerpen Noord is niet voor iedereen 

weggelegd. De literatuur springt hierin bij door te stellen dat niet alle individuen over de 

middelen beschikken om weg te trekken naar een andere buurt. Sommigen zijn minder goed 

gewapend om ergens anders te gaan wonen zoals ouderen, vrouwen, jongeren, kansarmen 

enzovoort. Misdaad treft wie arm, oud of zwak is. Wie rijk is en beter opgeleid, kan zich beter 

beschermen (Ponsaers, 2005). Hangt veiligheid zodoende samen met welzijn?  Mijn inziens is 

een link aanwezig tussen veiligheid en welzijn zoals in Antwerpen Zuid valt op te merken. 

Kapitaalkrachtige bewoners wonen in chique lofts die zich beschermen tegen de diversiteit van 

buitenaf. Desalniettemin zijn veiligheid en welzijn zowel objectief als subjectief omvattend. Een 

concrete verhouding tussen veiligheid en welzijn wordt daarom niet gelegd. Beide concepten 

hangen af van de identiteit van een individu en de eigenheid van de buurt. 

 

De wegtrekkende bevolking in Antwerpen Noord bestaat voornamelijk uit oudere Belgen 

maar het sociale contact van de buurt brengt hen snel terug. Het gevoerde onderzoek wijst uit dat 

sociaal contact een belangrijke factor is indien gesproken wordt over een veiligheidsgevoel. 

Andere bewoners die wegtrekken zijn jonge koppels met kinderen. Zij verlangen naar een rustige 

buurt voor de groei van hun kinderen. Desalniettemin komen nieuwe jonge koppels, studenten en 

kunstenaars zich vestigen in de buurt en kopen goedkope woningen op. Een heropleving van de 

buurt is aanwezig. De studenten, kunstenaars en jonge koppels die de nieuwe bewoners 

vertegenwoordigen delen verschillende meningen in verband met het veiligheidsgevoel. Er kan 

geen veralgemening naar de populatie gemaakt worden. Nieuwe bewoners voelen zich veiliger 

dan oorspronkelijke bewoners. Het valt op dat de nieuwe bewoners zich soms ‘vreemd’ voelen in 
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de buurt en zich moeten aanpassen maar wel openstaan voor het ‘nieuwe’. De oudere 

oorspronkelijke bewoners kunnen dit niet meer opbrengen en vinden deze veranderingen te 

zwaar. Voor hen brengen deze veranderingen onveiligheidsgevoelens met zich mee. Toch zijn 

velen geboren en getogen in de buurt en willen ze hier ook sterven. Deze bevindingen kunnen op 

deze manier geplaatst worden in de eerste fase van het aantrekken van nieuwe bewoners met het 

oog op de heropleving van de buurt. Een duidelijk onderscheid tussen het veiligheidsgevoel bij 

de nieuwe en oorspronkelijk bewoners is niet aanwezig. De nieuwe bewoners voelen zich zowel 

veilig als onveilig. Veilig omwille van het erkennen van het ‘nieuwe’. Onveilig omwille van het 

‘vreemde’. Ook bij de oorspronkelijke bewoners heerst een diversiteit aan levensstijlen en 

gevoelens. Deze conclusie rond diversiteit en eigenheid vindt zijn aansluiting bij het onderzoek 

van zowel Clapham (2005) en Boterman (2005). Clapham (2005) toont met zijn onderzoek aan 

dat de manier waarop mensen hun woonomgeving of huis kiezen afhangt van hun identiteit en 

waarvoor men het huis wil gebruiken (de levenswijze). Het onderzoek van Boterman (2005) sluit 

hierbij aan. Hij stelt dat locatie een belangrijk onderdeel van de levensstijl blijkt in te nemen. De 

keuze van mensen en bedrijven voor hun woon- of vestigingsplaats had en heeft nog steeds een 

onderscheidende betekenis. Mensen gaan zich volgens Bourdieu (1979 cited in Boterman 2005) 

van elkaar onderscheiden door zowel sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en economisch kapitaal 

maar ook door het concept ‘plaats’.  

 

De impact van gentrificatie op het veiligheidsgevoel In Antwerpen Noord is derhalve niet 

terug te brengen tot cijfers en generalisaties. Het gaat om een ‘gevoel’ en een ‘ervaring’. Deze 

hangen af van de maatstaven van de stad, de buurt en zijn buurtbewoners. Dientengevolge moet 

binnen het geheel van stadsvernieuwing de diversiteit aan ‘burger zijn’ gerespecteerd worden 

door uit te gaan van de eigen capaciteit en eigen verantwoordelijkheid. Dit 

burgerschapsperspectief staat voorop in de krachtlijnen van de beleidsnota (cf. krachtlijnen) maar 

wordt mijn inziens te weinig bekeken als een voortdurend leerproces. Een stedelijke samenleving 

kenmerkt zich door een diversiteit aan culturen, bevolkingssamenstelling, sociale contrasten 

enzovoort. De diversiteit aan ‘burger zijn’ in een stad moet daarom gerespecteerd worden. 

Pinxten (2007) stelt hier dat het een passieve vorm van participatie is waarbij stedelijk 

burgerschap een voortdurend leerproces is naar het leren omgaan met diversiteit en de erkenning 

van diversiteit als een kenmerk van identiteit. De identiteit wordt namelijk gevormd in interactie 

met anderen. Een individu kan slechts een partiële identiteit zijn. Hij kan niet alle mogelijke 
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identiteiten aannemen maar deze wel gaan verkennen en ermee leren omgaan. Burgers bevinden 

zich daarom steeds in een leerproces. Het leren omgaan met deze diversiteit en diverse andere 

identiteiten is stedelijk burgerschap. De hulpverlening speelt hierin een belangrijke rol door 

ondersteuning te bieden bij het leren omgaan met deze verschillende identiteiten. Op een 

idealistische multiculturele wijze samenleven is mijn inziens onmogelijk maar samenleven met 

respect voor elkaars eigenheid en identiteit is geen utopische visie.  

Daarnaast moet de eigenheid van de buurt behouden blijven binnen een programma van 

talrijke stadsvernieuwingprojecten. Samenleven in diversiteit en met respect voor elkanders 

eigenheid is geen utopische visie indien men niet verglijdt in sociaal isolement, overdreven 

veiligheidsdenken en gated communities zoals in Antwerpen Zuid. De literatuur wijst hier ook op 

doordat de politie vaak als enige probleemoplosser wordt beschouwd van onveiligheid. Deze is 

een belangrijke signaalgever maar zeker niet de enige. Andere actoren zijn de drughulpverlening, 

straathoekwerk, samenlevingsopbouw, buurtwerking, sociale dienst van het OCMW, geestelijke 

gezondheidszorg, zelfhulpgroepen, seniorenraad, jeugdraad enzovoort. Ze hebben een 

gezamenlijk doel om de leefbaarheid te vergroten in plaats van enkel te focussen op het 

bestrijden van onveiligheid en criminaliteit (Koning Boudewijnstichting, 2002). Ook de burgers 

zelf zijn hierbij belangrijk. Zoals hierboven reeds gezegd moeten burgers ernstig genomen 

worden en moeten ze niet enkel gehoord maar vooral beluisterd worden.  

2 Kritische bemerkingen bij het uitgevoerde onderzoek en aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek 

Afsluitend is het belangrijk nog even te reflecteren op het gevoerde onderzoek binnen 

deze scriptie en een aantal beperkingen hiervan. Een eerste opmerking die ik hierbij wil 

vermelden is dat de resultaten niet volledig de realiteit belichten. Het concept  

(on)veiligheidsgevoel is niet tot een discussie over cijfers terug te brengen. Het geeft een beeld 

maar de maatstaven van een individu en een buurt moeten in rekening worden gebracht. Elke 

stad, buurt en individu heeft andere maatstaven. Deze maatstaven geven het ‘gevoel’ van mensen 

weer. Een veiligheidsgevoel is namelijk een subjectief begrip. Zo omschrijft Van der Vijver 

(1994 cited in Ponsaers et al. 2002) dat een onveiligheidsgevoel optreedt als mensen het gevoel 

hebben de controle over een situatie te verliezen. Met andere woorden, indien een voorval 

plaatsvindt dat als onaanvaardbaar wordt beschouwd. Een situatie die niet voldoet aan de 

maatstaven van mensen. Er is zoiets als een ‘aanvaardbaar’ misdaadniveau en als individuen dit 
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niveau overschrijden voelen mensen zich bedreigd, onveilig en onzeker. Deze maatstaven 

verschillen naargelang de stedelijke context, de tijd, de sociale omgeving (Stouthuysen, 2005) en 

individuele kenmerken. Het begrip ‘buurt’ is namelijk een bijzonder moeilijk definieerbaar 

sociaal verschijnsel. Wat voor de ene een buurt is, is dit niet noodzakelijk voor een ander. Om het 

concept ‘veiligheidsgevoel’ te kunnen begrijpen moeten dus zowel de individuele kenmerken als 

de contextuele kenmerken van de stedelijke omgeving in rekening worden gebracht (Koning 

Boudewijnstichting, 2007).   

 

Vervolgens bespreek ik nog enkele praktische zaken in verband met de 

onderzoeksmethodologie. Het surveyonderzoek vergde veel tijd en energie. De grote diversiteit 

aan culturen en identiteiten in de buurt bemoeilijkten de ondervragingen. Sommigen waren niet 

bereid deel te nemen en anderen verstonden de inhoud van het onderzoek onvoldoende. 

Niettemin had een groter aantal enquêtes beter geweest voor de representativiteit. Hiervoor had ik 

misschien moeten werken met schriftelijke enquêtes. Toch denk ik dat zowel de unit als item 

non-respons veel groter zou geweest zijn. Enerzijds door de non-bereidwilligheid en anderzijds 

door het niet begrijpen van bepaalde begrippen en verbanden. Dit kan uitgelegd worden in een 

begeleidende brief maar toch denk ik dat de vragen dan verkeerd geïnterpreteerd worden. 

Misschien moet meer aandacht besteed worden aan de opzet van de vragenlijst? Hoe zet ik de 

concepten ‘veiligheidsgevoel’ en ‘de ervaring van gentrificatie’ om in begrijpbare meetbare 

variabelen? Om deze vraag te beantwoorden vervallen we weer in de opmerking die reeds in het 

begin gemaakt is over de onvolledigheid van de resultaten doordat een ‘gevoel’ en een ‘ervaring’ 

niet volledig in cijfers zijn terug te brengen. Dit omwille van de eigenheid van de stad, buurt en 

zijn buurtbewoners. 

 

Daarnaast wil ik enkele aanbevelingen voor verder onderzoek bieden. Ten eerste ben ik 

me bewust ben van het feit dat het concept ‘veiligheidsgevoel’ niet de enige factor is die 

beïnvloed wordt door gentrificatie. Ook de secundaire woonmarkt is door dit nieuwe fenomeen 

beïnvloedt. Gentrificatie doet namelijk de eigendomstrend in de stad sterk stijgen waardoor het 

aanbod op de private huurmarkt lager wordt dan de vraag. De druk op de secundaire huurmarkt 

stijgt. Dit versterkt de dualisering op de woonmarkt en in de samenleving (Lambrechts, 2005). 

Voor dit scriptiedocument heb ik me enkel gefocust op de impact van gentrificatie op het 

veiligheidsgevoel in Antwerpen Noord. Een bijkomend onderzoek zou zich hierop kunnen 
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richten. Ten tweede zou het huidige onderzoek beter onderbouwd zijn indien een voorgaand 

onderzoek werd uitgevoerd. Dit onderzoek zou zich richten op het al dan niet aanwezig zijn van 

‘gentrificatie’ in Antwerpen Noord. Dit kan nagegaan worden aan de hand van een aantal 

indicatoren zoals demografische indicatoren, inkomensindicatoren enzovoort. Voor dit 

scriptiedocument ben ik er door de literatuur vanuit gegaan dat gentrificatie aanwezig is in 

Antwerpen Noord. Dit zou op deze manier beter gestaafd worden. Dit vergt natuurlijk meer tijd 

en energie. Ten derde wil ik opmerken dat het onderzoek een grotere meerwaarde heeft indien 

een vergelijking kan gemaakt worden met de buurt Antwerpen Zuid. Zoals uit de literatuur blijkt 

is gentrificatie reeds in een vergevorderd stadium aanwezig in Antwerpen Zuid. Een mixed 

method-onderzoek naar de impact van gentrificatie op het veiligheidsgevoel in zowel Antwerpen 

Noord als Antwerpen Zuid zou een adequatere kijk bieden op deze impact. Ook dit vergt meer 

tijd en energie. Een vierde aanbeveling gaat in op het belang van nationaliteit bij het nagaan van 

een veiligheidsgevoel. Uit de resultaten blijkt dat allochtonen zich over het algemeen veiliger 

voelen in Antwerpen Noord dan Belgen. De oorzakelijke factor hiervoor zou bestudeerd kunnen 

worden. Een mogelijke onderzoeksvraag kan zijn: Waarom voelen allochtonen zich veiliger in 

Antwerpen Noord dan Belgen? Tot slot zou eveneens onderzoek gevoerd kunnen worden naar de 

manier waarop opbouwwerk zich richt op de impact van gentrificatie op het veiligheidsgevoel. Is 

het opbouwwerk zich bewust van deze impact en op welke manier wordt dit opgevangen? Welke 

maatregelen worden getroffen om hiermee om te gaan en hoe wordt stedelijk burgerschap 

gehanteerd binnen de werking van het opbouwwerk?   

 

Afsluitend kunnen we stellen dat gentrificatie een gewenste of ongewenste impact heeft 

op het veiligheidsgevoel maar ook op andere factoren. Deze impact is essentieel voor de opzet 

van verdere buurtgerichte projecten. Met dit onderzoek naar de impact op het veiligheidsgevoel 

heb ik getracht hiertoe een eerste bijdrage te leveren. De toekomst zal uitwijzen of Antwerpen 

Noord de eigenheid kan behouden of wordt overrompeld door nieuwe kapitaalkrachtige 

bewoners en nieuwe levenswijzen.  
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BIJLAGEN 

 

BIJLAGE I: VRAGENLIJST DIEPTE-INTERVIEW 

VRAGENLIJST 

 

Concreet 

1. Naam van de wijk 

  

2. Straatnaam 

 

3. Gezinssituatie 

 

4. Werksituatie 

 

Algemeen 

1. Waar komen de bewoners vandaan en wat is hun toekomstbeeld.  

 

2. Welke criteria spelen een rol bij het verhuizen.  

 

3. Waarom wonen ze in deze wijk. 

 

4. Hoelang wonen ze al in de wijk.  

 

5. Hoe is de buurtsfeer? Verbeterd, hetzelfde of verslechterd? 

 

6. Is de persoon in kwestie eigenaar of huurder.  

 

7. Van plan om te verbouwen?  

 

8. Wat is uw beeld over de andere Antwerpse wijken?  

 

9. Kent u het opbouwwerk? Zoja, welke rol spelen zij in de woonomgeving?  
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BIJLAGE II: VRAGENLIJST SURVEYONDERZOEK 

VRAGENLIJST 

 

Introductie 

Kennismaking en uitleg over onderzoek en bepaalde begrippen.  

 

Concreet 

Leeftijd:        Geslacht: 

Nationaliteit: 

Gezinssituatie: ° getrouwd      ° samenwonend 

   ° getrouwd en kind(eren)    ° samenwonend en kind(eren) 

   ° gescheiden      ° alleenstaand 

   ° gescheiden en kind(eren)    ° alleenstaand en kind(eren) 

Werksituatie: ° arbeider      ° bediende 

     ° ambtenaar      ° werkloos 

     ° invalide 

Hoeveel jaren woonachtig in buurt:  

Vanwaar afkomstig: 

Van plan om te blijven wonen: ° ja     ° neen  ° neutraal 

 

Algemeen 

1. Heeft stadsvernieuwing effect gehad op de buurt?  

° geheel akkoord    ° akkoord    ° neutraal    ° niet akkoord    ° helemaal niet akkoord 

° positief ° negatief 

Waarom: 

2. Heeft stadsvernieuwing effect gehad op veiligheid (algemeen 

veiligheidsgevoel in uw buurt?  

° geheel akkoord    ° akkoord    ° neutraal    ° niet akkoord    ° helemaal niet akkoord  

Waarom: 

3. Wat verstaat u onder veiligheid?  

° sociaal contact   ° afgezonderd leven (gated community) 

° sterke politiecontrole  ° stadswachters 

° properheid    ° andere:  

4. Voelt u zich veilig in uw buurt?  

° geheel akkoord    ° akkoord    ° neutraal    ° niet akkoord    ° helemaal niet akkoord  

Waarom:  

Indien kinderen:  

5. Wanneer hebt u zich voor het laatst onveilig gevoeld?  

° vandaag ° gisteren ° maand geleden ° maanden geleden  

° half jaar geleden  ° jaar geleden ° jaren geleden  

° nooit 
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6. Wat zou u doen om úw veiligheid en/of de algemene veiligheid te 

vergroten/te behouden?  

 

 


